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دحوتصابنسيجيابضياعمنطق فيتاوضعما ةكلهاو•
ا
 
اجزءا

 
ميابظمابتشكلتحريضنلىوتظملبهامكمل

ابتغذل بتأمينونائيسريرنلىهاؤااحتاواويشترط
م يالبوكماالخللاقدلم ابظم بتشكيلابضروري 
 مذبكغيروبإلنتاناملسبد ابظاواملنلىابسيطرة
.ذاتهبحينم بكلتتظةقابتيابشروط

الطعمتعريف
Graft



نام مقيم 
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شكيلبةتمحرض تكاونابابسمحاقاملغطاةابطظاومأنبينتتجاربانجزت1907نامفي•
طظ كلبشأوحرطظ بشكلابسمحاقنقلت حيثابسطحي الخللاباواسط ابظممي

.ماوعى

م ابظبينابتياخلمنطق فيلحيثابظمميابتاوابيماوضعأنابظةماءانتقيوقي
بتجرييةف مختأسابيباتداعبسببكاناملخبرل ابنتائجفياالختلفوأنوابسمحاق
نلىقىستدابظم صانظاتفإنكديربشكلمتقشرابظم سطحكانفإذا،ابسمحاق

زعفستنابسمحاقتقشيرت إذاأما،جيلينم سيتشكلوننيهاابسمحاقسطح
جيلينم لتشكلوب منهبةظم املاوبيةالخللا

ابطظاومتاريخ
History of Graft



نام مقيم 
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كانتابظمميابتشكلوقيرةحياوي أناستنتج1918نامفي•

أكبرخةاويامصيربانتدارهاالسفنجيابظم باستظمالأفضل

تماسحيوثوتدينذاتينمميطظ استخيم1960نامفي•

.ابظم وابطظ بينخةاويا

ابطظاومتاريخ
History of Graft



:ابصفاتااملثابي ااباواجباتاوفرهاافيااملا ةاابديلة ابةظم ا
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.ناني لجباأنالكاوناابطظ امتاوافقااحياوياامعااألنسج ااملحيط ابهابحيثاأنهاالالحفزاأيااستجاب ام-1

.ليأنايظملاابطظ اكقاببابتشكيلاابظم االجيليامظطيااالاهاابقانيةاابصةد ابدناءاابظم االجي-2

.نلىاامليىاابطاويلاوأنايستديلابظم ااملضيفبإلمتصاصأنالكاوناقابلا-3

.أنالكاونابهاقابةي ابتاوبيياابظم اأواأنايسهلانمةي اتشكلانم اجيلي-4

.أنالكاوناظةيلاشظانياابتسهيلاابتظرفانلىاابطظ اوحيو هابتقيي اابتطاورافيانماواابظم -5

ابتقصيراوقتاابظملاالجراحياوابتسهيلااملهم انلىاالجراح-6
 
.أنالكاوناسهلااالستخياماسريريا

.أنالمنعانماواابظاواملاابفماوي ااملرفق امثلاامليكروباتاابفماوي -7

.أناتكاونااملا ةامحد ابةماء-8

.أناتكاونااملا ةامتاوفرةابسهاوب -9
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. يالجابشحن وبيلهكهربائيانشيطاابسطحلكاوناأن-10

.ابظملطيفبتاوسيعأشكالبظيةاملا ةتتاوافرأن-11

بابقاببتجي إضافي قاوةم ؤاوت قيق تامسامنلىحاوياابطظ لكاوناأن-12

.ابظممي

.محسساابطظ لكاوناالاأن-13

.بةتكييفقابلابطظ لكاوناأن-14

أوابظم محفزاتمثلأخرىاملاوا قابدالكاوناأننلىابقابةي بهلكاوناأن-15

.ابستيروئيياتأوالحياوي ابصا ات

ابفماوي األفظالنتيج الحاصلبةضغطمقاوماقاواماما تهتمتةكأن-16

:بةظم ابديلة املا ةفيتاوفرهااباواجباملثابي ابصفات
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(Osteogenesis)بةظم املاوبيةابطظاوم•

ابنقيطظاوممثلابذاتي :ابطظاوموهيابطظ ما ةفيحي الخللاتدقىحيث

((Osteoinductionابظم تشكلنلىاملحرض ابطظاوم•

للاالخفتحثنمميغيربنسيجمحاط كانتباوحتىجيلينممينسيجتشكلنلىتحرضوهي

(املغالرةابطظاوم)ابظم صانظاتإلىابتمالزنلىاملتاوسطي 

((Osteoconductiveابظم تشكلنلىاملاوجه ابطظاوم•

ابطظ ما ةباواسط املتشكلابهيكلضم ابضامابنسيجمعابيماوي بةشظيرات اخلينماولحيثحيث

الجيران نينلىابطظ ما ةتأثيرمكانها،ويتاوقفجيلينم ويتاوضعابطظ ملا ةامتصاصلحيثث 

(املابئ املاوا )باز لا هاابترمي نسد تز ا حيثاملحيط ابظممي 

ابطظاومتصنيف
Classification of Graft

الطعموظيفةحسبالتصنيف
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Bone)نممي طظاوم• grafts)

((Autogenousذاتي طظاوم1.

(Allogeneic)مغالرةطظاوم2.

((Xenogeneicأجنبي طظاوم3.

Bone))ابظم بيائل• substitutes

نضاوي ماوا 1.

نضاوي غيرماوا 2.

ابطظاومتصنيف
Classification of Graft

الطعممادةحسبالتصنيف
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ابظممي بةطظاوماملثابي ابصفات

امتاوافق تكاوناأن•
 
.حياويا

.مضيفبظم تستديلأنوابطاويلامليىنلىبلمتصاصقابة •

اتشكلأوبةظم ماوبية•
 
انمما

 
.جيليا

.ابفماوي املمرض ابظاواملنماوتين أال•

ابطظاوماابظممي 
Bone Grafts 
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اولاحابظمميابظيببترمي ابطظاومأفضلم تظتبر

ابظم يلبتشكوتديأحي ابطظ خللاتدقىحيثابسني

خارجأوفماويا اخلمنشأم إماوهيمدكرةمرحة في

.فماويا

ابطظاوماابظممي اابذاتي 
Autogenous Grafts 
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ابذقنياإلرتفاقطظ انممياذاتيام امنطق ا



مقدمة عامة
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 ابةثنيابيهةيزل ابصفيحهاستخياماابطظ اابذاتيافيازيا ةاثخان ا
ابظةاوي اابيمينابنفسااملريض
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الخثرةاابظممي ا
osseos coagulum 

ف امثلالت ااستخياماالجزيئاتاابظممي اابصغيرةاتؤخذام امناطقامتظي ةا اخلااب

خي ابسنالحاف اابةساني ابةفكاابسفلياومناطقاابظرناابظممياوالحاوافا

بسنخاابير اءاواملناطقااباوحشي اخةفااألرحاءااألخيرةاأوابظيانمةياتاتشذلباا

ئاث المزجاأواقطعاابظم ا،حيثاتت اإزاب اابظم ابسندة اكروي اكديرةابيورانابط

ابصغيراابظم اابناتجامعاابيمافياحنجاورامظق اوينقلابظيهااإلىاابظيباابظممي

احيثاالاتؤم اهذهاابتقني اكمياتاكافي ام اابطظ ابترمي ااب
 
ظياوباابكديرةانسبيا

.

طظاوماذاتي ام امنشأافماويا
autogenous grafts from intraoral sites 



الخثرةاابظممي ا
osseos coagulum 
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العظمياملزيج

Bone Blend

ناطقواملاألعرانومناطقالقلعبعداألسناخمنالعظمعلىالحصول يتم

ليلالقإليهويضافاألزاميلأو العظممقراضبواسطةوذلك،الدرداء

العيبضمنويدكثانية60ملدةيطحنثمالفيزيولوجياملصلمن

.العظمي
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األحمرالنقيمعاالسفنجيالعظم

Cancellous Bone Marrow

أو الرحوي خلفاملثلثأو الفكيةالحدبةمنالطعممادةتؤخذ

بعدشهرينملدةاألسناختتركحيث،األسناخمنأو الدردمناطق

منيةكموتجرفالسنخمنالذرويةاملنطقةكشفيتمثمالقلع

العظميالعيبضمنويوضعصغيرةألجزاءويفتتاملتشكلالعظم

.



األحمرالنقيمعاالسفنجيالعظم

Cancellous Bone Marrow

18
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املعنقةالعظميةالطعوم

Bone Swaging

منكافيةكميةوتوفر العظميةلآلفةمجاورةدرداءمناطقوجودالتقنيةهذهتتطلب

االعتمادباملجاورةالعظميةالقطعةتحريكهو ومبدؤهااملجاور العظميالنسيج

يتمثم،األمالعظميةالقاعدةمعاتصالعلىتبقىبحيثالعظميةاملرونةعلى

رةصغيسنبلةأو عظميمقصوبواسطةالسنخيالنتوءقمةعلىشقإجراء

عندماةالطريقهذهتستطبال العظميالضياعباتجاهوتحركالقطعةتفصل

الجيبةمنطقفيأو قليلاالسفنجيوالعظمسميكةالقشريةالصفائحتكون 

.الفكي
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فماوياخارجمنشأم ذاتي طظاوم

الحرقفيابظم 

ILIUM

م ويتأبفابيماوي ،ابتروي غزيرالحرقفيابظم يظتبر•
.نجياالسفابظم بينهماتحصرانابقشرياابظم م صفيحتين

اسهة ابطظ إزاب تكاونا•
 
نا ةلكاوناابطظ ألخذابتاليوابظيبنسبيا

.واضحوغيرومغطىبسيط

فيو،الجيرانمتظي ةابظممي األفاتفيابتقني هذهنجاحثبت•
.ابسنخي الحاف امتيا زيا ةفيوالجذور،مفترقات



بظم االحرقفياطظ اا

21



االستجاب ااملناني 
immune response 
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ظممي ابابطظاومففي،مناني ارتكاساتهيابطظ تجاهابظضاوي ابفظلر و إن
بأنهطظ ابنلىلتظرفاملناعيالجهازأنحيثمناني استجاب أيتمهرالابذاتي 

.ذاتي

ابطظ يميرتمحاوب تثاراملناني االستجاب فإناألجنبي أواملغالرةابطظاومفيأما
فاوياتابةمباواسط خةاوي مناني االستجاب وهذه،ابتطظي فشلإلىلؤ يمما

أقلبطازج ااملغالرةابطظاومتاوني مداشرة،ألناالستجاب هذهتمهرالوقيابتائي 
ؤ ل مابةمفاوي ابظقيإلىمداشرةابطظ نناصرتحملحيثابذاتي ابطظاومم 
.األولىابثلثاأللامخللفيهاتكاثري استجاب إلى
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ظيللتت اختلطاتم بهاملااملنان مثدطاتاستخياملمك الوألنه•
وذبكاني املنبلستجاب إثارةإحياثبظيمابظممي ابطظاومفيبةضياملاوبيةابقيرة
:هيإجراءاتنيةبإتداع

oابغليboiling

oاببروتيناتنزعdeproteizing

oابتجمييfreezing

oبابتجمييابتجفيفfreeze drying

oابتشظيعirradiating

o الجاف بالحرارةابتظقيdry-heating

 ممكنغيروبكنهاابظممي ابطظاوممستاوىانلىممكن اإلجراءاتوهذه•
.املنان مثدطاتتاوصفحيثاألنضاءبزرعبابنسد 
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(املغالرة)املخابف ابظممي ابطظاوم

Allografts

هذهم لمناني ،وبةتقةياستجاب إحياثنلىابقيرةوتمتةكالجس ن غريد طظاومهي•
اأوابتجمييأوباألشظ ناولجتفقياإلستجاب 

 
.كيميائيا

إلىوتقطعابيهاونامنهاتزالاباوفاة،ث م سان 12خللابقشرياابظم م تستخةص•
الأومنهااألملحتخسفذبكوبيوتجميبابكحاولاوتغسلقطع

.تجفيفهابظيميكرون،وتجمي750-250حديداتبشكلتطح ث •

أوالنتاناتام ناوعبأياملصابيناألشخاصالستثناءالجث نلىبفحاوصاتابقياملجب•
.األورام

:وهيالجراحتاواجهابتيابكديرةابسريري ابصظاوباتنلىبةتغةبتستخيم•

o ابظمميابظيبملظالج كافيغيرابف  اخلم ابطظ.

oالجس م آخرجزءفيجراحيرضإحياثتاوقع.

oالجراحيابظملزم زيا ة.



:ابطظاومهذهأناواع

ياومابكابسمنزون وغيرجافباوسطاملجميةاملخابف ابظممي ابطظاوم-1
undecalcified freezed dried bone allograft (F.D.B.A.) ماوجه ما ةوهي:

.®DEMBONEابتجاري أمثةتهاوم بةظم 

.ثاناوي لفظر و بهاوبيسا حياويامتقدة ابظم ،بتكاونااملاوجه املاوا م 

.ابيعأسأربعميةابسائلابنتروجينفيوتاوضعم(197ْ-)بيرج ابتجمييلت •

اق وابطالحي الخللافتتخرب،بةظم املائياملحتاوىام %95فيزال•
.األنزيميالجهازنلىاملحافم لت بينمابةضياملاوبية
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:ميزاتها•

oابكديرةابظممي اإلصاباتمللءكافي أنها.

oابظم بتشلماوجه نابي قيرةذات.

oالحاالتم %67في%50نمميامتلءنسد تحقق
%78في%50ابنسد تكاوناحيثابذاتي ابطظاوممعمقارن 

.الحاالتم 

o ابغرف حرارة رج ضم تخزينهالمك.

:مساوئها•

oثمنهاغلء.
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(املغايرة)الطعوم العظمية املخالفة 
Allografts 
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DECALCIFIEDابكابسياومومنزون جافباوسطاملجميةاملخابف ابظممي ابطظاوم-2
FREEZED DRIED BONE ALLOGRAFT (D.F.D.B.A.):

أويإسفنجنم تكاوناأنفاماشكةينبهاوياوجيابظم تكاونانلىمحرض ما ةوهي
.قشريانم 

سانات6مليةميتاناولابابكةاوروفاورمابطظ ابسابق ،لاوضعاملراحلنفسإجراءبظي•
تراتونلاو وأستيكحمضنلىالحاوياابفاوسفاتمحةاولافيلاوضعث *م(25ْ)بيرج 

.سان 72مليةابدار املاءكةاوراحمضفيلاوضعث م(37ْ)بيرج سان 72مليةابصاو لاوم

بابتجمييابظم تجفيفيظا ث ابغزيراملقطرباملاءابطظ غسللت مرحة كلوبظي•
.ميكرون1000-125جزيئاتشكلنلىويحضر
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روتيناببوأهمهابةظم األساسي املا ةنناصرن لكشفابتمظينإزاب نمةي إن_
ظممياباالسفنجي،وابقاببم أكثرابقشرياابظم فيلاوجيابذيBMPبةظم املشكل
فظابيته نيظبرأنابظضاوياابهيكلهذايستطيعحيثابكاوالجيني باألبيافاملليء

الخللاظيلتفطريقن املستقدة املنطق فيابظمميفيديأابتمةيزابدياوباوجي 
.املتحررةباببروتيناتامليزانشيمي 

FDBAم بكثيرأنلىكانتDFDBAباستخيامالجيليابظم تشكلنسد إن_
اآلفاتج مظالفيتستطبابذاتي،بذبكابظمميأواملزيجابذاتي ابظممي أوالخثرات

new)جيليارتداطلحيوثوتؤ يGTRالأغشي باملشارك ابسني حاولا
attachment جيلي،رباطجيلي،ملطجيلينم )(
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IRRADIATEDواملشظعاملجميالحرقفيابظم -3 FREEZED ILIAC BONE:

ووجاوباملظطيخصابشإلجا صظاوب فيمشكةتهاوتكم ابقةية بتكةفتهااملا ةهذهوتتميز
م أقلمر و هابأنألضاوابفيروساتن بةتحرياابيق غال فيفحاوصاتإجراء

.األخريات

راءإاجابلزمابظم نلىبلحصاولاوذبكآخرملكانجراحينملالجراء اعيال:محاسنها
.بةطظ املناسبالحج وابشكلتأمينلمك وأنهابطظ 

.ابظمميابتكاونام األولابةطاوراابلزم الحي الخللاتأم الأنها:مساوؤها



:Xenogeneic graftsابطظاومااملغالرةاأوااألجنبي ا.ا3
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.ااوهياابتياتؤخذام اكائ ابتاوضعاآلخرxenografts or heterograftsتظرفاألضاابا
اوي افياهذهافاملا ةاابظض,االجينياهنااأكثرام اابذياكانافياابطظاومااملدالن اإلختلف

طظ ابضراوةاابطظاوماالاتتاوافقاجينياامعاتةكااملاوجاو ةافياالجس اوبهذااتت امظالج ااب
ابظممياوهذااأكثرامؤ ل اإلىاتخريباابشكلاالجينيابةطظ امنتج ارفضاامتأخراابةطظ 

.ابناوعام اابطظاومانا رااماايستظملافياجراح اابف اوااباوجهاواابفكين

ويأتيابهاانيةاأشكالاا®OSTEOGRAPHا,®BIO-OSS:ام اأمثة اهذاابطظاوماابتجاري 
.فمنهااالحديبي اومنهاااالسفنجي 

.هاواالحالافياابطظاومااملتدالن كما:محاسنه
.ديراومكةفكماافياابطظ اابسابقانلوةانلىاأنهالحتاجاالىامظالجتهابشكلاك:امساوؤه
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ابفقيمكانبيطابقمغالرنم طظ قاببخراط ابصاورةتمهر
ابظممي



العظمي الكعمتظهر الصورة تكييف 

المغاير المحضر مكان الفقد العظمي و 
تثبيته بواسطه برغي

33



34

ابطظاوماغيراابظممي 
 Bone Substitute(بيائلاابظم )

يظتميافيه،وابترمي ابظم بتشكيلماوجه ماوا هي•
معنلق بهوبيسالجيرانوني اآلف شكلنلى

:وأهمها،املا ةطديظ 



35

:Scleraابصةد •
وفقيراوالجينبابكغنينسيجيتركيب،ذاتابظينبكرةاملسامي الخارجي ابطدق هي

.املناني ابفظلر و لقةلمماوالخللاواألنصابابيماوي باألوني 
اابصةد وتشكل_

 
بةظةق مال حوتقيماببشري بلخللاابذروي ابهجرةوجهفيحاجزا

.كثيفضامبنسيجاألولي،وتستديلابشفاءفترةخللابيماوي 
:Cartilageابغضروف•

بك واكقاببلفييحيثابسني حاولااآلفاتملظالج ابغضروفاستخياملمك 
.قةيلاستخيامه

:فييا حابيااملستخيم املاوا أما•
Plasterباريسجبس of Paris:

تسمحومتاوافق نفاوذةما ةهاو
 
بذبكأسداوع2-1خلللمتصابشاوار بتدا لحياويا

ابظمميابتشكلنلىاللحث
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:ابصنظي املاوا _

امقداولاراتنجأيكريلتميتاابداوليمركبوهاوHTRأهمهاوم 
 
وغيرحياويا

تخيميسجيلينم تكاوي إلىويؤ يابظمامنقيخللامعممتص،لتحي
ا
 
اولاحابظممي الحاف بزيا ة–ابسنخي الحاف نلىبلحفاظ–سريريا
ابسني 

Calciumابكابسياومفاوسفاتماوا • Phosphate Bio materials:ماوا هي
والابظم ،مقداوب بتشكلماوجه 

 
مناني أوي ابتهابفظلر و أيتثيرحياويا

:اشكالثلثبها
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األباتيتهييروكس يا

( HA)Hydroxyapatite:
املا ةفياملاوجاو ةبةنسد مشابه وهي1.67بةفاوسفاتابكابسياومنسد تكاونا

مساميأوممتصغيركثيفبشكلتاوجيابظم تشكلنلىمحرض ما ةابظممي ،وهي
وم قةية مي كم ابذاتيابتطظي تصا فابتياملشاكلتظي بسبب.بلمتصاصقابل

بيلة ا ةمإللجا ابظةماءاضطرفقيجراحيانةيهاابتياخلسيت ابتياألماك تظي ل 
.باتيتأابهييروكس يما ةالجا كانفةهذااملتدالن بةطظاوممشابه صةبقاوامبها

.يظياطدأوصنانياإلجا هاويمك ابحيبةاوسطملئم كثيف ما ةهياملا ةهذهإن

:ابطظاومبهذهاألناواعواألشكالم ابظيليوياوجي

.كديرةخلبي مسافاتذولكاوناو:االسفنجي*

.بةظم ابقشريابةظم مشابهاابقاوامقاس يويكاونا:ابقشريا*

تظملتسماوأكثراألشكالواألحجاممختةف حديداتن ندارةويكاونا:الحديبي*
.الحج املحيو ابظمميبةتطظي 
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oابكابسياومثلثي فاوسفات(TCP)Tricalcium
phosphate:وهي1.5وابفاوسفاتابكابسياومبينابنسد تكاونا،

.ابظم بتكاونااالمتصاص،ماوجه جزئي ما ة

oابطاوراثنائيفاوسفاتBCP:م لتأبف

85%HA15و%TCPمليظحيثاملا تينصفتيبينوهاويجمع
ةي نموتحريضالخةاوياوابتكاثرابنماونمةي تحريضنلى

ابظمميابتشكل
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املاوا ااملرجاني 
Coral-derived 

:املاوا هذهم ناونانلاوجي•
.بدطءلمتصابذيابطديعياملرجان1.
.لمتصالوهاواملرجانم املستخةصابنفاوذاألباتيتهييروكس ي2.

:ابتابي الحاالتفيكطظاوماملرجاني املاوا تستخيم•
ابسني حاولاابظممي اإلصاباتملء1.
ابقةعبظيابسنخقم نلىالحفاظ2.
األكياساستئصالأوابذرىاقطعبظيابذروي اإلصاباتملء3.
:نمةهآبي •

ابيماوي بابتاوني مترافقحديبيبنسيجبةمرجاناملسامي بةدني غزوالحيث
ن املرجانلمتص

 
ابذينهييرازاابكارباونيكأنزي تحاوياابتيابظم كاسراتطريقتيريجيا

ابتظم لحيوثمنهاابكابسياومكرباوناتويحررااملرجانلحل
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أغشي اإنا ةاابتجي اابنسيجيااملاوجه
G.T.R Guided Tissue Regenerationااتقس اإلى:

بلمتصاصقابة غيرماوا •
احياوامقداوب ما ةوتظتبرابكاوالجين،أبيافواختراقالخةاوياباالرتشاحتسمحوهيGoretexمثل

 
قيتستخيميا

ااببشريااالرتداطهجرةلمنعكحاجزابسني حاولااآلفاتمظالج 
 
خللاماوبنيسمحفراغويشكلذرويا

.ابظمميابظيبمللءابرباط
.ابطديعيبابظم وانيخابهابطظ ثداتنلىابغشاءيسانيحيثابظممي ابطظاومبتغطي تستخيمكما

بلمتصاصقابة ماوا •
هذهزابسترلك،وتتميحمضاسترمعالكتيكابداوليحمضم مؤبفقاببن ندارةوهاوBio-Gideمثل

اصهامتصلكاونابحيثابغشاءاختيارويجبابطظ ،إلزاب آخرجراحينملإلجراءتحتاجالبأنهااملاوا 
.نمميانيخاللحيوثابلزم امليةم أطاولازمني ميةضم 
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اببروتيناتااملكاون ابةظم 
Bone Morphology Proteins BMPS 

بظممي اابنسجوفيابظاجيوابقاببابظمميابقاببفيتتاواجيسكري بروتيناتهي•
.األسنانقةعن ابناتجالجرحنسجوفيالجنيني وابنسجاباورمي 

نمةيتينلىرتؤثفييبذبكابظمامتكةسنلىوتحرضابغضروفي الخللاتمالزإلىتؤ ي_
.ابظمميو اخلابغشائي اخلابظمميابتشكل

:ابظلجي استخياماتها_
 جراح الكافي مثلمجاورةنممي نسجوجاو نيممعابكديرةابظممي اآلفاتترمي

ابتقاويمي 
ابفكيالجيبقاعرفع
ابسني حاولااألمراضفياملفقاو ابظم تظاويض
األسنانقةعمكانفيوضظها
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ابطظاومبيناملشارك 

وابتيدظضهابواملتمم املختةف الخاواصم االستفا ةإلىاملشارك هذهتهيف•
.املختةف ابطظاومأناواعبهاتتميز

ابذيغالراملوابطظ ابظم تاوبيينلىابقا رابذاتيابطظ بيناملشارك وتت •
م تة كتؤخذالجيلي،حيثابظم محةهبيحلويمتصابظم تشكلنلىلحث

نم )بذاتياابطظ لؤخذث ابقشري ابصفائحتدقىحتىوتجاوفاملغالرابطظ 
 اخللاوضع،ث املغالرابطظ  اخلوياوضع(بةيمماوبيأحمرنقيمعاسفنجي

.ابظممي اآلف 

كلشنلىوبيسكتلشكلنلىطظ إلىالحاج ننيابطريق هذهتستخيم•
.حديدات




