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 (بيرغر داء  ) ي  ض  الر   ر  غي الحاد   الكعبري   ريان  الش   انسداد  
Non- Traumatic Non- Embolic Acute Thrombosis of Radial Artery 

(Buerger's Disease) 

 

 ي  ب  الط   األدب   في فضاء   الباحث   د  هجي  ، كثيرة   هي  و ي  ض  المنشأ الر   ات  وذ الكعبري   ريان  الش   بعيدًا عن انسدادات  

 ازدادت   ة  القلبي   االستقصاء   وسائل   ر  بتطو  ف. لغير  سبب   لكعبري  ا ريان  الش   ر  تخث   من حاالت   ه  يروي ظمأما  إيجاد   عن  

ذي ال   ريان  ا الش  بهذ ا نهتم  نأها بدبعد  . ة  ضي  الر   الكعبري   ريان  الش   ر  تخث   حاالت  من قبل   موصوف   غير   متسارع   بشكل  

 ة.يجابي  إلا ته  حيادي  و بوداعته   م  ى بتنا نسل  حت   اته  مرضي   ة  لقل   البحث   نأى عن  في م طويل   لزمن   بقي  

 صارخ   لرض   سابقةً  في العرض   تجد   لن   وادر.الن   الكعبري   ريان  الش   ات  هب   من   فيما يأتي واحدةً  عليكم   سأعرض  

 طويلة   لساعات   المستمر   ديد  الش   البرد  . الكعبري   ريان  الش   لخثرة   ي  ض  بالمنشأ الر   سليم  الت   ي سهل  معه   مضن   جهد  ل وأ

 تباعًا. حليل  الت  و ة  ص  الق ن  اآل . إليكم  حليلي  الت   للفكر   ستقطب  الم   الوحيد   العنصر   هو  

نا   خصي  الش   المرضي   جل  نظيف  الس   ،ة  فسي  الن  و ة  الجسدي    البنية  ، صحيح  العمر   ن  م ابع  الر   ي العقد  ف شاب  مريض 

 د  من بر هناك   القيه  ي   لما قد   يحتط   لم  و ،يارة  الز   لهذه   ط  خط  ي   لم   .مرتفع جبلي   في مكان   تواجد   ن  أ صدف   .العائلي  و

ي فصح  عن ألمه  في  لم   ه  أن   غير   ،ًا قادماً شر   س  توج   .ديد  الش   رد  ببال ر  عش.  الم ضيفة  المنطقة   به   اشتهرت   قارص  

  .يث  هوالم حرج  ح الوضع   تدب ر   م  أ تفادي   يستطع  كما لم   .احين ه

 ض  المري يمنع   ة  األمامي   اعد  الس   ناحية   يد  ألم  شد ما مضى. حساب   نا كاشفًا له  ثقياًل على مريض   يحل   يل  الل   هو  

 في ميزابته. الكعبري   بض  ن  لا . غاب  قست  و سرىالي   اعد  الس   مت  فيما يأتي. تور   بالمزيد   اه  إي   داً متوع   وم  الن   من  

 ضد   لألصابع   الفاعل   ني  . فقط، الث  مؤلمةً  المنفعلة  و الفاعلة   حركات  التك   لم  ها. وأصابع   م  حركة  أ اليد   حركة   ر  تتأث   لم  

عالمة  تنل  ا خالًا فيمطبيعي   بدا العصبي   . الفحص  من  األمام اعدالس   ألمًا شديدًا في منتصف   أثارت   الفاحص   ة  مقاوم

 اعد.س  لل األمامي   الوجه   تصف  من في Median Nerve الـ ط  المتوس   العصب   على مسير   Tinel's sign الـ

 Non- Steroidal Anti- Inflammatory الـ ة  الستيروئيدي   غير   ب  تهااالل بمضادات   من العالج   ام  أي   الحقًا، بعد  

Drugs،   الـ األلم   نات  مسك Pain Killers الـ الجزيئي   الوزن   الهيبارين منخفض  و Low Molecular Weight 

Heparin األيسر م  اإلبها كوى من برودة  الش   طح  إلى الس   ليطفو   ة  االلتهابي   ة  ثي  الحد ثورة   ت  هدأ. 

 Thrombosis of Left Radialالـ  األيسر ري  الكعب ن  يارالش   خثرة   جاه  بات   ذهبت   ة  عاعي  الش   الموجودات   جميع  

Arteryالـ  . اإليكو دوبللرEcho- Doppler   الـة  الراحي   اليد   في أقواس   طبيعي   تروية   لضغط   أشار  Palmar 

Arterial Arcades  الـ رائح  الش   د  متعد   بقي  الط   صوير  . الت Multi- Slices CT Scan   بانسداد   القول   ل  ص  ف 

 .الكعبري   ريان  القاصي من الش   القسم   في ملء   الجانبي   وران  الد   سم. نجح   14بـ ها ر  قد   افة  لمس الكعبري   ريان  الش  

 الحدود   ضمن   كانت   WBC  الـالبيض   ات  الكري   تعداد  و ،CRPالـ  C المتفاعل   البروتين  و ،ESR  الـل  تثف  ال   سرعة  

   .(1) الش كل   انظر   ؛ةبيعي  الط  



 

 (1كل )الش  

 األيسر د  اعس  لل رائح  الش   د  متعد   محوري  ال بقي  ط  ال صوير  ت  ال

mforear tlef the of scan CT Slices -Multi 

 .سم 14 لمسافة   ي  عبرالك ريان  الش    مرتسم  غياب  الحظ 

 بينه ة  فاغري  الت   بكات  للش   دة  جي   ة  ى فاعلي  إل ا يشير  مم   Radial Arteryالـ  الكعبري   ريان  الش   من  القاصي  الجزء   يظهر  

 ليم.الس   Ulnar Arteryالـ  ندي  الز   ريان  الش  بين  و 

 
 (الخاص   األرشيف   ) من  

 

خذ    بدون  مجازات  تعويضي ة   األيسر   الكعبري   ريان  الش   القطعة  الم تخث رة  من   باستئصال   احي  رلجا العمل   قرار  أ 

 :ة  اليالت   لألهداف  

 ؛ الكعبري  ريان  الش   ر  تخث   وراء   ي  المرض بب  الس   لبيان   ستأصلة  الم   نة  للعي   ة  سيجي  الن   راسة  الد   -1

 عة  خاض شبكة   هي  . وله   رافقة  الم   ة  الودي   ة  العصبي   بكة  الش   ًا استئصال  يعني عملي   ر  تخث  الم   ريان  الش   استئصال   -2

 ؛ريانالش   ر  لتخث   الية  الت   أو   ساس  األ ة  االلتهابي   ة  العملي   بفعل   ستمر  م لتحريض  

 اإلعاضة   ة  ي  عمل تصبح   ن  واث 6من  أقل   األصابع   ايات  في نه عري  الش   متالء  اال عودة   زمن   عندما يكون   -3

 ؛له   ال ضرورة   اً إجراًء زائد وريدي   بطعم   ستأصل  الم   ريان  الش   عن  

 ة  إيجابي  و، ة  األمامي   اعد  الس   ناحية   ديد  الش   األلم  فاأليسر.  د  اعفي الس   األمامي   للمسكن   العميقة   فافة  الل   خزع   -4

يا ، أعطاعد  الس   منتصف   ما عند  سي  ال ط  المتوس   العصب   سير  على م Tinel's Sign  تنل الـعالمة  

 األيسر.  اعد  س  لل ي  األمام المسكن   من  ض غط  الض   تفاع  بار االنطباع  

  Per- Operative Views  الـالجراحي   العمل   مشاهدات   . أهم  عة  توق  الم   السة  بالس   ة  الجراحي   ة  العملي   جرت  

ى حت   ر  خث  الت   امتداد   ت  االمتداد. كما الحظو العدد   محدودة   Hemorrhagic Fociالـ  ة  ي  نزف بؤر   د  بوجو لت  تمث  

 :(2) الش كل   انظر  ؛ Perforatorsة  الـ اقبالث   وع  الفر كر  بالذ   أخص  و ،ري  الكعب ريان  للش   غيرة  الص   الفروع  

 العضدي   ريان  الش  

Brachial Artery  

ريان   ندي   الش   الز 

Ulnar Artery  
ريان    الكعبري   الش 

Radial Artery 

  

رة   القطعة    الم تخث 

Thrombosed Segment  



 

 

 (2) كلالش  

 جراحي ة   دات  اهمش
View erativepO -erP 

 
 .سم 5بـ  العضدي   ريان  الش   منشئه  من  بعد   سم 14 لمسافة   Radial Artery الـ الكعبري   ريان  الش   ر  تخث  

 ،الكعبري   ان  ريمن الش   ر  تخث  الم   للجزء   ابعة  الت   Perforatorsالـ  اقبة  الث  الفروع  و غيرة  الص   الفروع   ر  ث  هو تخ جراحي  ال الكشف   ز  ما مي  

 .Hemorrhagic Foci الـ ة  نزفي   لبؤر   محدودة   عات  توض   على وجود   عالوةً 

 
  (الخاص   األرشيف   من  ) 

 

 العديد   العقدي   ن  رياالش   التهاب   ح  رج   ستأصلة  الم   نة  للعي   ل  األو   Pathology Study الـ المرضي   شريح  ت  ال

 بيرغر داء   لصالح   الجدل   اني فحسم  الث   المرضي   ح  شريالت  ا م  أو. Polyarteritis Nodosa (PAN) الـ 

 (.3) الش كل   انظر  ؛ Buerger's Disease الـ

 

14 cm- Thrombosed Segment of Radial Artery 



 (3الش كل )

 المرضي   الت شريح   تقرير  

 Report icalathologP heT 

ح  المرضي  غياب  الن خر  ال  ،Giant Cellsالعرطلة  الـ اليا ، الخFibrinoid Necrosis الـ الفيبريني  حظ  الم شر 

ويحات  العصيدي ة  الـ Granuloma، األورام  الحبيبي ة الـ Eosinophilic Infiltrateـ مضي ة  الاالرتشاحات  الح  .Atheroma، والل 

ريان  التي خل ص  لها هو  وجود  التهاب   والن تيجة     ،eriarteritisP & rteritisA cpecifiS -onN  وما حول ه  الـ  غير  نوعي  في الش 

رياني ة  الـ مع وجود  خثرة  كب معة  الش   .Large Luminal Thrombosisيرة  داخل  الل 

 .Buerger's Diseaseالـ  بيرغر داء  باإلصابة  جميع  ما سبق  ينسجم  و

 

 :الحالة مناقشة  

 :ة  اليالت   لألسباب   ذلك  و دايةً ب رضي  الم ح  شر  الم   ير  تقر ه  إلي ما ذهب   ة  بصح   د  ال أعتق

 تمامًا؛ م عافىً  شخص   عند   لألعراض   ارخ  الص   البدء   -1

 ؛دة  تعد  و/أو الم   ة  الجهازي   اإلصابة   ة  احتمالي   يبعد   الكعبري   ريان  للش   المعزولة   الوحيدة   اإلصابة   -2

  Polyarteritis Nodosa لـا ي  العديد  العقدريان  لش  ب  اتهاالل عتادة  الم   ة  ريري  الس   ظاهرات  الت   غياب   -3

 ؛ة  ه الحاد  لخثرت   سابقة   ة  جلدي   ت  را، تظاهعضلي   ، ألم  ارة  ، حرمن تعب  

 CRPالـ  Cالبروتين  الم تفاعل  و ESRالتثف ل  الـ  فسرعة   ،ة  حاد   ة  التهابي   لثورة   ة  المخبري   المشعرات   غياب   -4

بيع اكانت  ضمن  القيم    ي ة؛لط 

ريان  العقدتشخيص   يكون  دائمًا،  -5  فيه   ال لبس   قاطعاً  Polyarteritis Nodosa الـ ي  العديد   التهاب  الش 

 تعقيدًا؛ مر  األ زاد   مرضي  ال ح  شر  على الم   األمر   التباس   .المصاب لوعاء  ا تشريح  ب

ريان  العقدي   ري  الكعب ريان  الش   صابة  إل ي  ب  في األدب  الط   ة  لج  مسال ة  ي  ريرالس   الحاالت   ة  قل   -6 بالتهاب  الش 

 .Polyarteritis Nodosa الـ د  العدي

 والتقل ص   ديد  الش   البرد   ة  مسؤولي   ح  أرج   ،ة  الجراحي   المشاهدات  و ة  المرضي   ة  للقص   استقراءً ه، وذكر   ما سبق   لجميع  

 ة. الحاد   ة  رضي  الم ة  ثي  الحد عن هذه   فق  المرا الوعائي  

 المرضي   شريح  الت   جاء   ،ة  حي  الجرا ما قبل   عات  ق  والت   ملتقيًا مع  و، ة  الجراحي  و ة  ريري  الس   ات  المعطي ع  ًا ممنسجمدائمًا 

اني  ريان  لش  ا ثورة  ل ستبطنة  م   ًا تكن  أي   ة  ي  مناع م  أ ة  ي  التهابة  نوعي   آفة   ، نافيًا وجود  ة  الحاد   ة  الخثري   ة  بالحدثي   ليقول   الث 

حظ  الكما . الوعاء ن جدار  م عديدة   ضع  وافي م وجدت   األشكال   عديدة  و ة  لمفاوي   ،ة  هابي  االلت شاحة  . الر  ة  الحاد  

ح  المرضي  غياب  الن خر    ،Giant Cellsالعرطلة  الـ اليا ، الخFibrinoid Necrosis الـ الفيبريني  الم شر 

ويحات  Granuloma، األورام  الحبيبي ة الـ Eosinophilic Infiltrateـ مضي ة  الاالرتشاحات  الح ، والل 

 ائعة  ذ ة  الوعائي   األمراض   من   الكثير   فريقي  الت   شخيص  الت   قائمة   من   بغيابها تغيب  و .Atheromaالـ  العصيدي ة  

 .Buerger's Disease الـ بيرغر ء  بدا للجزم   المرضي   ح  شر  الم   ذهب  أخيرًا،  يت.الص  

 رفيين  في الط   طة  المتوس  و غيرة  الص   رايين  الش   يصيب   وعائي   مرض   Buerger's Disease الـ بيرغرداء 

 بزمن   ة  ريري  لس  ا بق  تس ة  عاعي  الش   . الموجودات  ة  المرضي   ة  في اآللي   ثابت  و كبير   دور   دخين  ين. للت  فلي  الس  ين والعلوي  

 ين  رففي الط   Claudicationـ ال ع  متقط   عرج  من  ،البرد   ل  تحم   عدم   من  كوى الش   تكثر   . غالبًا،القيمة متباين  

 المرضى.  من   %10 د  عن البرد   ة  بمسؤولي   من يقول   هناك  و. اإلقفاري   هايات  الن   ت  ، تمو  اليد  و ين  فلي  الس  

تمامًا  غابت   ة.حاد   ة  رياني  ش ة  خثري   هجمة  ( لالبرد  ) اعم  الد  ( ودخين  )الت   زم  الال   ؛رطان  الش   توافر  نا، مريض   د  عن

 كذلك   ة  المخبري  ، وFatigue الـ العام   ك  وع  والت   كالحرارة  منها  ة  ري  ريالس   ؛ة  العام   ة  الحاد   ة  بي  اهااللت شعرات  الم  



 سليمًا لجدار   بناءً  أظهر   المرضي   شريح  . الت  وعائي   لمرض   سابقة   ال توجد  . C متفاعل  ال بروتين  الو ل  ثف  ت  ال سرعة  ك

 . Buerger's Disease الـ بيرغر داء  و ينسجم    آنفاً ما سبق   جميع   خفيفة. ة  حاد   ة  التهابي   مع رشاحة   ريان  الش  

 :  ة  خصي  الش   ة  المرضي   ة  القص   . خلو  لا أو   Buerger's Disease بـ معزولة  ال بري  كعال ريان  الش   بة  إصاأخيرًا أقول 

 على العالجات   د  عن  الم   اإلقفاري   هايات  الن   ح  ، تقر  ع  تقط  الم   ، العرج  البرد   ل  تحم   ؛ كعدم  للمرض   عتادة  الم   وابق  الس   من  

 ة  ادي  االنسد ة  وعائي  ال ن األمراض  م ثير  لكل ز  مي  الم   المعاوض   الجانبي   ن  وراالد   اب  يغ ثالثاا و. ثانياا  ة  الجراحي   غير  

د ها هات  خصوصي  ة ريري  الس   الحالة   عطي هذه  ت   أمور   ثالثة   . المزمنة    . على حد  سواء وتفر 

........................................................................................ 

 المقالت  الت الية: بقراءة   أنصح  في سياقاتٍ أخرى، 

 
 ، ك  العلوي   لس ريري ة  يزيولوجيا المرضي ة  لألعراض  والعالمات  االفأذي ات  العصبون  الم حر 

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

ي ة ؟ - وكي  وذيل  الفرس الرض   هل يفيد  الت داخل  الجراحي  الفوري  في أذي ات  النخاع  الش 

 
المدخل  عبر  ألياف  العضلة  اإلليوي ة  العظمى مقابل   . مقاربة  العصب  الوركي  جراحي ًا في الن احية  اإلليوي ة.

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransT المدخل  الت قليدي  

scheApproa 

 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 ائي ة  العاملةارات  الكهربي  وظيفة  كمونات  العمل والت

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 للنقل العصبي   األطوار  الث الثة  

 
 وجمال المخلوقالمستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق 

 
 The Neural Conduction in the Synapses يّةلنقل في المشابك العصبا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
انية في ضبط    مسار الموجة  العاملة  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 
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الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 osophy of FormhilThe Pفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 
 The Spinal Injury, Theعالمات السريريّة، بحث  في آليات الحدوث وكّي، األعراض والالشأذيّات النخاع 

Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Responses Motor Multipleة للمنعكس الشوكي ركي ة  العديدالحاالستجابة  

 
 ّف عن محاوره الحّسيّةويعالتنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. 

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

its Sensory Axons 

 
س  نالت     w)(Innovated VieWallerian Degenerationالفاليري، رؤية  جديدة  ك 

 
، رؤية  جديدة   د  العصبي   Innovated Viewn (Neural Regeneratio(الت جد 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالقديمة المنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الش 

 
لقت  المرأة  من ض  الفلسفّي والمجاز  العلميّ  الّرجل، رائعة  اإليحاءلع خ 

 
ر  جنس  وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأة  تقر 

 
نيعة   طي ة  خالق  وص  .. ع  وح  والن فس   مخلوق  الر 

 
 خلق  الس ماوات  واألرض  أكبر  من خلق  الن اس.. في المرامي والد الالت

 
لع  آدم ،  هان لصورة  اإلنسان. وج ت ف احة آدم وض 
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.. هذه اء   حــــــــــو 

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
  عامنفيذ رحلة ألف  الت  المصباح الكهربائي، بين الت جريد  و

 
  هكذا تكّلم ابراهيم  الخليل

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، بين قو 

 
ة   ل  ة  وع  د  قة  اال الع    وأرملة  ذوات ي عفافختالف بين م طل 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط    الث قب  األسود 

 
سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق    ج 

 
! ر  ، األم  ت قر   صبي  أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلق  حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالدي    rical Brachial Plexus PalsyObstetشلل  الض 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت شريح  الوصفي  والوظيفي  1) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تقييم  األذي ة  العصبي ة  2) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة  األذي ات   ض   ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ااألذي ات   ض   ( تصنيف  األذي ة  العصبي ة  4) لر 

 
رة    cadeAr Pronator Teres Muscleقوس  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعملي ات  الن قل  الوتري  في تدبير شلل  العصب  الكعبري  

 
) ر  جنس  الوليد )م ختصر   من ي قر 

 
فات  والمآالت   .. بحث  في الص  ، واالصطناعي  ، اإلنساني  كاء  الفطري  .. زاد  مسافر ! الذ  كاء   ثالوث  الذ 
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فري ة .. الحداثة ، مالها وما عليها  المعادالت  الص 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiology، فيزيولوجيا جديدة  وكي  م نعكس  الش  ال 

 
، في الفيزيولوج  وكي  االشتدادي   ted PathophysiologyHyperreflex, Innovaالمرضي ة يا الم نعكس  الش 

 
وكي  االشتدادي  )  ة  المنعكس ي  (، الفيزيولوجيا المرض1الم نعكس  الش   ,Hyperreflexiaة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكي  االشتداد  (، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابة  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس 2) ي  الم نعكس  الش 

eflexResponse Hyperr -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكي  االشتدادي  )  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضي ة  الت ساع  ساحة  العمل 3الم نعكس  الش 

Pathophysiology 

 
وكي  االشتدادي   (، الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركي ة  4) الم نعكس  الش 

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضي ة  األولى في الفيزيولوجيا المرضي ة  1الر 

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضي ة  2الر   (، الفرضي ة  الث 

 
اء   ه كانت حو  اء ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدم  وخلق  حو 

 
اهد  والبصيرة    Barr Body, The Witnessجسيم  بار، الش 

 
معنى  جدلي ة  المعنى والال 

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبير  الجراحي  لليد  المخلبي ة 

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
ب ة  الص  بغي  الـ الماد  ، الجسم  الص  بغي   omatin, Chromatid, ChromosomeChrغي ة، الص 

 
ًا مفيدة  ألNutritional Supplementsالم تم مات  الغذائي ة  الـ   منا؟جسا، هل هي حق 

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلوي  الم نص 

 
ائمitamin DVفيتامين د  باب  الد   ، ضمانة  الش 

 
اً 6Vitamin B 6فيتامين ب ه  ضار  جد  .. وكثير  ه  مفيد   ، قليل 

 
، من قص المهنة .. شهيد   البطولة  والفداءص  و 

https://youtu.be/YppsYt5XZ8g
https://drive.google.com/open?id=185kf6FEtMRNh8QEwmMz-S4qk64NgEqwO
https://youtu.be/VNeoV1zl8TM
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://youtu.be/oWVcZWy7mX0
https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
https://youtu.be/KgOAwIj9RPo
https://drive.google.com/file/d/1XOiZB3DnE1JpCMlf90gaQEMNKBtyGqDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOiZB3DnE1JpCMlf90gaQEMNKBtyGqDS/view?usp=sharing
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
https://youtu.be/rqINM2LVJYY
https://drive.google.com/file/d/1L3yuE2WvIQ0eDDp9E2cUC-1B_ew-a7Lw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3yuE2WvIQ0eDDp9E2cUC-1B_ew-a7Lw/view?usp=sharing
https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://drive.google.com/file/d/11Yiijuu4vyGMKng2qy939jcbNHvx31Of/view?usp=sharing
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://drive.google.com/file/d/1vrePVH2bVUt8pr__ZyVwYylPc70ToEkL/view?usp=sharing
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg
https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing


 
 الث قب  األسود  والن جم  ال ذي هوى

 
 ألرض ، فرضي ة  الكون  الس ديمي  الم ت صل  خلق  الس ماوات  وا

 
ن س    Circulating Sweepersالـ الجواري الك 

 
م   ؟المعندما ينفص  .. لمن تتجم لين هيفاء   جتمع 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيع  الذ 

 
، طوفان  بال سفينة   وفان  األخير   الط 

 
ف  الم ست ور .. ش  كاية   ك  ات مة  الح  اية ، فت كون  اله وي ة  خ   م ع  االسم  ت كون  الب د 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهو  اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحة ؟

 
خرة  الهوائي    Pneumatic Petrousعظم  الص 

 
ندي    teral Ulnar Nerve DislocationilaCongenital Bخلع  والدي  ث نائي  الجانب  للعصب  الز 

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به ن  حو 

 
 Oocytogenesisم لق حات الـ إنتاج  الب ويضات  غير  ال

 
 Spermatogenesisالـ  إنتاج  الن طاف  

 
هات؟!م  أم  البنات، حقيقة  هي  أ  هي  محض  ت ر 

 
لين  أم  البنين! حقيقة  لطالما ظ ننت ها من هفوات  األو 

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنات  وقليل  بنينغّ   ّلبة  البنات، حو 

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنين  وقليل  بنات ل ب ة  البنين، حو   غ 

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديد  ب ني ات ها !وال أنفي عنها العدل  أحياناً   حو 

 
! يدعم  وظيفة  الكالسيوم، وال يطيق  مشاركت ه ان  المغنيزيوم ب  للعظام 

 
اء  حفظ  الت كوين!  آلدم  فعل  الت مكين، ولحو 

 
يان   يان  االقتصاد1المفاهيم )ه ذ   (: ه ذ 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://youtu.be/3XhRGGL-uLg
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing
https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing


 
 عالجة  تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربة  شخصي ة (م  

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 م عالجة  تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربة  شخصي ة () عرض  موس ع (

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عين ه  على الص  لوك  .. من بعد  الس   فيروس  كورونا الم ستجد 

 
يان  الل يل  والن هار2ن  المفاهيم )ياه ذ    (: ه ذ 

 
حيح  لكن  بنكه ة  ع    ي ةربكاد ت  الم رأة  أن  ت ل د  أخاه ا، قول  ص 

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  الت عب  المزمن 

 
 طفل  األنبوب ، ليس  أفضل  الم مكن  

 
ذاب  دائم  أم  ا متحان  م ستدام ؟ روب  العبثي ة .. ع   الح 

 
 .. د  الع قل  الم جر  ول  في الع قل  القي اس  و  ، و في الت جريد  وص  ور   الق ياس  قص 

 
د  م فازًة ال محض  ق رار   ، حين  ي صبح  الت وح  ئب  الم نفرد   !الذ 

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي اً  Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأم ا الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساسًا أي ها اإلنسان! .. القديم  نكب  األرض  وما يزال   وحش  فرانكنشتاين الجديد 

 
  Claw Hand (Brand Operation(براند( ة  اليد  المخلبي ة ، اإلصالح  الجراحي  )عملي  

 
  سعاة  بريد  حقيقي ون.. ال هواة  ترحال  وهجرة  

 
د  )كوفيد  ون ا الم ست ج  فات  19-فيروس  كور  لى الص  ين ه  ع  ، ع  لوك   (: من  ب عد  الس 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
ق يق ة  اله ر م ة .. شمشون  الحكاية ، وسيزيف  اإلنسان   ة  الح  طور  س 

 األ 

 
د  العصبي   س  الفاليري الت الي لألذي ة  العصبي ة ، وعملي ة  الت جد   الت نك 

 
د؟ ويحي  الم تعد  ب  الل  ببي ة ، بين الت ي ار  الغلفاني  والت صل  : العالقة  الس  د  ويحي  الم تعد  ب  الل   الت صل 

 
االستئصال  الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي  كبدي  عرطل  بسبب  نزف  داخل   :الورم  الوعائي  في الكبد  

 كتلة  الورم

 
رة م تالزمة    Pronator Teres Muscle Syndromeالعضلة  الكاب ة  المدو 

https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://youtu.be/VQBU8ghlrJY
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://youtu.be/YGVjmMELXmY
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://youtu.be/79uzMW6z5xg
https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/view?usp=sharing
https://youtu.be/04qzVXCR1vQ
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://youtu.be/YPhkGW-QU2w
https://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://youtu.be/m40wnP6qpkw
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/D-ZPPVDAHRE
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://youtu.be/gUxC-pyVfkI
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
https://youtu.be/yYRCynItr7g
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/Fboa_gbHiSs
https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
https://youtu.be/3okNi3irkQk
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
https://youtu.be/cYVXXkQOAmc
https://drive.google.com/file/d/18touFzqIgs-NnbUyftTnUYXUIlrlFsrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://youtu.be/IuLrqZPJbQw
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://youtu.be/2V41MzK0TWY
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing


 
ي ة ، مقاربة  جراحي ة  جديدة   ض   أذي ات  ذيل  الفرس  الر 

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   لل  الر  رات  الت الية  للجراحة ..الش  .. الت طو   مقارنة  سريري ة  وشعاعي ة   -موجبات  وأهداف  العالج  الجراحي 

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز 

 
سغ  تنهي التزام ها بقطع  تام  للعصب  المتوس ط  م تالزمة  نفق  الر 

 
 Tibial Nerve Schwannomaوبي  الـ نبورم  شوان في العصب  الظ  

 
ز   Presacral Schwannoma   ورم  شوان أمام  العج 

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلدي ة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaإلية  اليد  بالجهتين، غياب  خلقي  معزول  ثنائي  الجانب  ر  ضمو

 
أسين الفخذي ة   ويل  للعضلة  ذات  الر  أس  الط   The Syndrome of the Long Head of Bicepsم تالزمة  الر 

Femoris 

 
ؤوس  العضدي ة    Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضي ات  الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائي ة  الر 

Brachii Muscle 

 
 للوذمة   القريبة   الحدود   عند   خانقة   ة  جلدي   حلقة   بظهور   ز  تمي   Syndrome Algodystrophyانعكاسي   ود ي   حثل  
 ة  الجلدي  

 
ة ر  ظوي ة  الح  ريحة  الش  فلي  باستخدام  الش   Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع  الفك  الس 

Fibula Flap 

 
ي   ض  ريان  الكعبري  الحاد  غير  الر   (بيرغر داء  ) انسداد  الش 
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https://youtu.be/ShDphoo6pUc
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://youtu.be/4X4yr3rUL7M
https://drive.google.com/file/d/18UezrLfGCaf4baoLjWEe54bfTlXWIEM9/view?usp=sharing
https://youtu.be/OwfewyvDsdI
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://youtu.be/cmxu75eEPE0
https://drive.google.com/file/d/18Ynwj_3lhAwjyjvNlG5cWPPxKaVIC8ix/view?usp=sharing
https://youtu.be/XeyPE-_dUfc
https://drive.google.com/file/d/1zvh9KaO1qWw1Yq7RgKjztMxAJbBy48K0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvh9KaO1qWw1Yq7RgKjztMxAJbBy48K0/view?usp=sharing
https://youtu.be/Upsl4KhKUWc
https://drive.google.com/file/d/182xUWRtsxjv9-j_co0XRLtKMsyVFR6sQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182xUWRtsxjv9-j_co0XRLtKMsyVFR6sQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/Fr5ifRkunWI
https://drive.google.com/file/d/1vY4JMHIZKtY8n-ZGvKC0MOu93H_7cs8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vY4JMHIZKtY8n-ZGvKC0MOu93H_7cs8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vY4JMHIZKtY8n-ZGvKC0MOu93H_7cs8t/view?usp=sharing
https://youtu.be/QVDrMrne4qg
https://drive.google.com/file/d/1kP9CR1FkCqvw4GDdIv6TOxgTQq910w52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kP9CR1FkCqvw4GDdIv6TOxgTQq910w52/view?usp=sharing
https://youtu.be/sXpFUDqf_Ko
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
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