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المؤتمر الـ 15 لمؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي 27 الجاري

عم����ان � أ.ش.أ: يعقد ف����ي العاصمة األردنية 
)عمان( خالل الفترة من 27 � 29 اجلاري املؤمتر 
العام اخلامس عش����ر ملؤسس����ة آل البيت للفكر 
اإلسالمي وذلك برعاية العاهل األردني امللك عبداهلل 

الثاني.
وذكر بيان صحافي صدر عن املؤسسة أن املؤمتر 
الذي س����يكون موضوعه »البيئة في اإلس����الم«، 

سيشارك فيه حوالي مائة من أبرز العلماء واملفكرين 
املسلمني من أكثر من أربعني دولة عربية وإسالمية 
وغربية، وكان مؤمتر املؤسسة السابق قد انعقد 
في ع����ام 2007 حتت عنوان »احل����ب في القرآن 

الكرمي«.
يذكر أن مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي 
هيئة علمية إس����المية عاملية مس����تقلة، أنشئت 

عام 1980 باس����م املجمع امللكي لبحوث احلضارة 
اإلسالمية »مؤسسة آل البيت«، وحتظى برعاية 
ملكية سامية، ويرأس مجلس أمنائها املكون من 
س����بعة أعضاء، املبعوث الش����خصي واملستشار 
اخلاص للملك عب����داهلل، األمير غازي بن محمد، 
وتضم 100 عضو عامل و30 عضوا مراسال من كبار 

العلماء واملفكرين من مختلف أرجاء العالم.

االجتماع يبدأ غداً ويستمر لمدة يومين

»فلكس ريزورتس« تمنح عمالءها أجهزة بالك بيري

أنشطة »التعريف باإلسالم« مستمرة من الجهراء إلى الوفرة

»المحاسبة« يناقش سبل تطوير األداء الرقابي 
ورفع الكفاءة المهنية مع  وكالء دواوين المراقبة بدول »التعاون« 

غالي: هدفنا تطوير المعايير الصحية وحث األفراد على ممارسة الرياضة

العجمي: تكريس الجهود لتوضيح صورة اإلسالم لغير المسلمين

 ليلى الشافعي
أكد مدير إدارة األفرع ومدير إدارة احلج 
والعمرة بلجنة التعريف باإلسالم احملامي 
منيف العجمي حرص اللجنة على تكريس 
جميع اجلهود املع����ززة لتوضيح صورة 
اإلسالم احلقيقية لغير املسلمني، موضحا 
ان نشر رسالة اإلسالم أسمى ما تسعى اليه 
اللجنة، مضيفا ان اللجنة في األسبوع األخير 
من شهر رمضان املبارك شهدت العديد من 
األنشطة املميزة منها إشهار إسالم جماعي 
باملس����اجد وإقامة والئم اإلفطار بتبرع من 
أهل اخلير وكذلك اس����تقبال أعضاء هيئة 
التدريس بأكادميية اإلبداع األميركية مبركز 
تايز للتواصل احلضاري واستقبال امللحق 

العمالي السريالنكي بفرع اجلهراء.
وأوضح العجمي انه في فرع املنقف أقيمت 
الدعوية للمهتدين  العديد من احملاضرات 
اجلدد واجلاليات املس����لمة، حيث شهدت 

جنبات مس����جد فهد العجمي تلك األجواء 
اإلميانية وتخللها حضور منقطع النظير، 
حيث شارك الداعية السريالنكي خليل أحمد 
بخاطرة حث فيها املهتدين اجلدد واجلاليات 
على االلتزام بتعاليم الش����رع احلكيم وان 
يحرص اإلنس����ان على ان يك����ون عنوانا 
لإلسالم.كما استضاف مركز تايز للتواصل 
احلضاري أعضاء هيئة التدريس بأكادميية 
اإلبداع األميركية وهم من اجلاليات الغربية، 
وأوضح مدير املركز م.عبدالعزيز الدعيج 
في كلمة ألقاها للحضور أن املركز يهدف الى 
بناء جسور التواصل بني املجتمعات العربية 
والغربية وتوطيد العالقات العربية والغربية 
وتطويرها وحتقيق التعايش السلمي وإبراز 
التسامح الديني، وحث م.الدعيج الزوار على 
ان يعملوا على إذاب����ة اجلليد املتراكم بني 
احلضارات ومنح أنفسهم الفرصة للتعرف 
على الثقافة العربية واإلسالمية وعلى هامش 

الزيارة أقيمت العديد من األنشطة التي بينت 
العادات والتقاليد الكويتية وفي ختام الزيارة 
تقدم الزوار بشكر الدعيج على إتاحة هذه 
الفرصة لهم للتعرف على العادات والتقاليد 
الكويتية ومت خالل الزيارة توزيع العديد 
من اإلصدارات التي توضح ما اإلسالم مثل 
القرآن والعلم احلديث ومسيرة النبي ژ، 
ومت كذلك توزيع البروشورات التعريفية 
باملركز.وعلى صعيد متصل، ووسط أجواء 
إميانية عطرة امتألت بها جنبات مس����جد 
الش����يخ مبارك عبداهلل املب����ارك الصباح 
باجلهراء، أشهر 12 شخصا من أبناء اجلالية 
اآلسيوية إسالمهم باملسجد وتعالت أصوات 
رواد املسجد بالتكبير والتهليل، وتقدم رواد 
املس����جد بتقدمي التهاني والتبريكات لهم 

سعداء بهم اخوانا جددا في دين اهلل.
وأوضح رئيس قسم الدعوة بفرع اجلهراء 
عيادة الش����مري ان املعاملة احلس����نة هي 

الى اإلسالم  الرئيس����ية لدخولهم  البوابة 
وحض املسلمني جميعا على التحلي باألخالق 
اإلسالمية السمحة ألنها تطرق القلوب قبل 

العقول.
ومن جانبه، أشاد إمام وخطيب مسجد 
الشيخ مبارك الصباح الشيخ ناصر العبيان 
بال����دور الدعوي والتوع����وي والتوجيهي 
البارز ال����ذي تقوم به اللجن����ة في دعوة 
غير املس����لمني الى اإلسالم.وعلى اجلانب 
نفسه، أقام فرع اجلهراء محاضرة دعوية 
للجالية السريالنكية حتت عنوان »ملاذا يحب 
املسلم الصوم؟« وألقى احملاضرة الداعية 
السريالنكي خليل احمد، وشارك فيها القنصل 
العمالي السريالنكي بالكويت محمد باكير 
الذي أبدى سعادته باللجنة ودورها البارز في 
دعوة غير املسلمني الى اإلسالم، كما شارك 
رئيس منظمة اقرأ اإلسالمية مناسي نظيمي 

كلمة بارك فيها جهود الكويت.

قامت »فلك���س ريزورتس 
للمنتجع���ات والعق���ارات«، 
الش���ركة الرائدة ف���ي تقديم 
الرعاية الصحية في الكويت، 
بإجراء س���حب عل���ى أجهزة 
بالك بيري، حيث طرحت هذه 
الفكرة انطالقا من التزامها أمام 
الكويتي. واستحق  المجتمع 
االشتراك بالسحب كل من قام 
بالتسجيل في »فلكس رجال 
االعمال« خالل ش���هر يوليو، 
ليحصل على بالك بيري برعاية 

الوطنية لالتصاالت.
المبادرة في  وقد اتت هذه 
محاول���ة لخلق وع���ي أكبر، 
وتشجيع الناس على اتباع نمط 
حياة صحي. مما دفع »فلكس« 
إلقامة الس���حب على الجوائز 
لعمالئها المخلصين من خالل 
وسائل جديدة ومبتكرة. وكان 
الفائزون سعداء بالحصول على 
بالك بيري 9700 وعيش متعة 

استخدامه.
وق���ال مدي���ر التطوير في 
الشركة صامويل غالي: »مهمتنا 
هي قبل كل شيء التأثير على 
أكبر عدد من الناس للمشاركة 
في الس���باق لخلق بلد صحي 
وتطوير معايير صحية لكل 
فرد من أفراد األسرة. من أجل 
ذلك أردن���ا أن نكافئ عمالءنا 
من خ���الل جائزة قيمة عبارة 

ع���ن اقتناء ب���الك بيري لكي 
تحمسهم وتثيرهم لممارسة 

الرياضة«.
وقد كان الحظ بالحصول 
على جهاز بالك بيري لكل من 
عمالء فلكس لرجال االعمال: 
الرشود، راكان مكي،  يوسف 
غازي احمد الشايجي، ومحمد  
سعود العتيبي، من جهة أخرى 
الفائزي���ن اآلن اصبحوا  فإن 
إلى نم���ط حياة  يتطلع���ون 
مثمر أكثر بمساعدة التمارين 
الرياضية والتغذية السليمة.

يذك���ر ان ش���ركة فلكس 
ريزورتس للمنتجعات تأسست 
تجاريا عام 1992 كشركة خاصة 
تعنى بالصحة والرشاقة تحت 
قيادة رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب خالد الصايغ 
الذي استطاع ان يكرس »فلكس« 
شركة ريادية تقدم خدمات غير 
الى عدد  مسبوقة في قطاعها 

كبير من العمالء.
وف���ي 27 نوفمب���ر 2008، 
تم ادراج »فلكس« في س���وق 
الكويت لألوراق المالية لتكون 

بذلك أول شركة من نوعها، على 
مستوى المنطقة، في البورصة. 
وتنضوي »فلكس« تحت مظلة 
مجموعة »أكنان« وهي تتمتع 
بشراكة استراتيجية مع شركة 
»األهلية« لالستثمار وشركة 

بيت السالم للعقارات.
وبدأت »فلكس« نشاطها في 
الكويت بتأسيس نادي »فلكس« 
للرجال عام 1992 ومن ثم عملت 
على تأس���يس نادي »فلكس« 
للسيدات، مركز الحمية والتغذية 
»فلكس غورمي���ه«، والصالون 

العالمي للعناية بااليدي والقدمين 
»داشينغ ديفا« و»فلكس للتجميل 

وسبا«.
وتتمح���ور اس���تراتيجية 
»فلكس« حول ارضاء العمالء 
عبر توفي���ر خدمات متكاملة 
تحت سقف واحد وهي راقية 
وفريدة م���ن نوعها في تأمين 
نمط حياة صحي. وقد عملت 
»فلكس« على التوسع النوعي 
في الكويت حيث تملك حاليا 
فروعا ف���ي كل م���ن الجهراء 

والشعب وبنيد القار.

يستضيف ديوان احملاسبة غدا )األحد( االجتماع 
احلادي عشر للجنة الوكالء بدواوين املراقبة واحملاسبة 
بدول مجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية، وذلك 
خ���الل الفترة من 19 الى 20 اجلاري وبحضور ممثلي 

دواوين املراقبة واحملاسبة بالدول األعضاء.
ويناقش االجتماع سبل تطوير األداء الرقابي ورفع 
الكفاءة املهنية وتبادل اخلب���رات لتحقيق التواصل 
املطل���وب بني اجهزة الرقابة واحملاس���بة اخلليجية، 
ويتناول عدة محاور منها مناقش���ة مس���ودة الئحة 
احلقوق واملزايا لتبادل اخلبراء الذين تتم اعارتهم بني 
الدواوين، ووضع الصيغة النهائية للدليل االسترشادي 
لقياس التأثي���رات املالية لتوصيات دواوين املراقبة 

واحملاسبة في دول مجلس التعاون اخلليج.
كما يناق���ش عدة مقترحات منها وثيقة مقترحات 

تطوير آلية متابعة وتفعيل املالحظات والتقارير الصادرة عن الدواوين، ومقترح 
خاص بدراسة اس���تنتاجات وتوصيات مؤمتر األنتوساي الذي عقد في جمهورية 
النمس���ا في مايو 2010، باالضافة الى مناقش���ة توصيات ورش���ة العمل ملوضوع 

استراتيجية اتصال وتواصل األجهزة الرقابية مع األطراف اخلارجية.

ويستعرض االجتماع كذلك جدول اعمال 
االجتماع التاسع لرؤساء دواوين املراقبة 
واحملاسبة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية واملزمع عقده في ديوان احملاسبة 

بالكويت خالل شهر أكتوبر املقبل.
يذكر ان ديوان احملاس���بة قد شارك في 
االجتماع العاش���ر للجنة الوكالء بديوان 
التعاون  املراقبة واحملاسبة بدول مجلس 
لدول اخلليج العربية والذي عقد بالرياض 
في مايو املاضي حيث متت مناقش���ة عدة 
مواضي���ع وأوراق عم���ل مقدمة من بعض 

األجهزة املشاركة.
كما شارك الديوان في االجتماع السابق 
بتقدمي عرض حول جتربته في مجال الرقابة 
املس���بقة والتي مت تعميمها على جميع األجهزة األعضاء، كما مت استعراض جتربة 
الديوان املتعلقة باحلملة التوعوية التي نظمتها في ابريل املاضي حول أدلة التدقيق 
املهنية حتت شعار »اجنازي دقيق.. مع أدلة التدقيق« والتي حظيت بالتفاعل الكبير 

من قبل مدققي الديوان.

عبدالعزيز الرومي عبدالعزيز العدساني

الفائزون من عمالء »فلكس ريزورتس«

االستمرار في إيصال الكهرباء لجميع المدن الجديدة

شرح العالمات التي تصاحب المخاض

»الكهرباء« أنهت إيصال وتقوية التيار لـ 60 
مدرسة تمهيدًا للعام الدراسي الجديد

د.هيبة: 3 مراحل للوالدة الطبيعية
والبد للحامل من االستعداد لهذا اليوم

النس���اء  حتدث استش���اري 
والتوليد مبستشفى الراشد )الرائد 
األول لرعاية العائلة( د.نصر أحمد 
هيبة ع���ن الوالدة قائال: انها آخر 
مراحل احلمل وتنقسم عادة الى 

3 مراحل:
املرحلة األولى: تبدأ من بداية 
انقباضات الرحم احلقيقية وبداية 
اتساع عنق الرحم وتنتهي باتساع 
عنق الرحم متاما وعادة تس���تمر 
)8- 14( س���اعة، قد تزيد أو تقل 

حسب كل حالة.
املرحلة الثانية: يتم فيها نزول 
الى اخلارج،  املهبل  اجلنني خالل 

ومن املمكن أن تستمر ساعتني ولكن في معظم احلاالت 
تستغرق من )30 - 40( دقيقة.

املرحلة الثالثة: يتم فيها نزول املش���يمة وعادة 
ال تستغرق أكثر من 30 دقيقة، وفي معظم احلاالت 

تستغرق )5- 10( دقائق.
وأضاف ان الوالدة الطبيعية تتم بني اكتمال األسبوع 
ال� 37 واألسبوع ال� 42 من احلمل، ومن املمكن أن تبدأ 
الوالدة قبل نهاية األسبوع ال� 37 وتسمى والدة مبكرة، 
وأحيانا تتأخر الوالدة بعد األسبوع ال� 42 وتسمى 

والدة متأخرة عن املوعد وحتتاج الى تدخل.

استعدادات ضرورية

وعن اس���تعدادات ما قبل الوالدة قال د.هيبة انه 
من املهم أن يشرح لك الطبيب ما يحدث أثناء الوالدة 
لكي تعلمي باملراحل التي ستمرين بها أثناء الوالدة، 

وهناك دروس تعطى أثناء متابعة احلمل.
ويجب أن تسألي الطبيب عن إجابة جميع األسئلة 

التي تدور بذهنك أثناء متابعة احلمل.
يجب أن تكون معك خطة مكتوبة لكل ما حتتاجني 
إليه مث���ل: كيف تعرفني أن والدت���ك قد بدأت، مبن 
تستعينني ليكون بجانبك أثناء الوالدة، ومن يتولى 
أمر األطف���ال اآلخرين عند غيابك ع���ن املنزل حتى 
عودتك بعد الوالدة، كيفية التوجه الى املستش���فى 
عند حدوث الوالدة، شراء املالبس اخلاصة باملولود 
اجلديد، معرفة طبيب األطفال الذي سيتولى متابعة 
الطفل بعد الوالدة والتطعيمات الالزمة للطفل، كيفية 
تسجيل املولود اجلديد باملكان املختص لذلك، حددي 
فيما اذا كنت ترغبني في اس���تخدام مسكنات اآلالم 
أثناء الوالدة حيث أنه من املمكن االستغناء عنها مع 
التدريب على التنف���س الصحيح ووجود انقباضة 

الرحم واحتمال هذه االنقباضة دون مسكنات.
ومن املمكن أن متر الوالدة دون مشاكل ولكن قد 

حتتاجني الى بعض األدوية لتخفيف اآلالم مثل:
- أدوية عن طريق احلقن - عادة عن طريق الوريد، 
وتستخدم عند بداية الوالدة لتصل الى اجلنني لكن 
مفعولها ينتهي قبل الوالدة فال مش���اكل منها، ولكن 

يجب عدم استخدامها عند نهاية الوالدة.
- استنشاق أكسيد النيترز )الكمام( أثناء انقباضات 

الرحم لتخفيف آالم االنقباضات.
- احلقن في جتويف اجلافية )في العمود الفقري(، 
حيث يتم إدخال قس���طرة من خالل العمود الفقري 
الى مكان احلبل الش���وكي أو التجويف الذي يحيط 
به، ويت���م حقن مخدر لتخدير اجلزء الذي يش���عر 

بآالم الوالدة.
وتس���تخدم هذه الطريقة أيضا إلج���راء عملية 
قيصرية، ودائما يش���رح لك طبيب التخدير كل ما 

يتعلق بهذا النوع من التخدير.

العالمات التي تسبق الوالدة

وتطرق د.هيبة الى العالمات التي تسبق عملية 
الوالدة، الفتا الى ان منها:

1 - الش���عور باخلفة: يبدأ الش���عور بتغير في 

شكل البطن في آخر احلمل ومع 
ن���زول اجلنني في احلوض حيث 
تشعرين أن اجلنني ليس ثقيال كما 
كان س���ابقا، وتبدأي في الشعور 
بتحسن في التنفس - عما سبق 
- نتيجة نزول اجلنني باحلوض 
وابتعاد الرحم عن احلجاب احلاجز، 
وهذا يصاحبه الشعور بالرغبة في 
كثرة التبول نتيجة ضغط اجلنني 
على املثانة البولية كما كان يحدث 
في أول 3 ش���هور )نتيجة ضغط 
الرحم على املثانة البولية في أول 

3 شهور(.
هذه التغيرات تكون ملحوظة 
في احلمل األول من بداية الشهر التاسع ومن املمكن 

أال تشعري بها في احلمل الثاني أو ما بعده.
2 - عالمة الوالدة: يتكون أثناء احلمل إفراز مخاطي 
س���ميك يقفل فتحة عنق الرحم ويحمي اجلنني من 
وصول امليكروبات الى داخل الرحم، ومع قرب الوالدة 
ينزل هذا االفراز نتيجة التغيرات التي حتدث لعنق 
الرحم وعادة ما يكون مصاحبا لدم بسيط - حيث 
عادة ما تتكس���ر األوعية الدموية الصغيرة نتيجة 
التغيرات التي حتدث لعنق الرحم، ونزول هذا اإلفراز 
عادة ما يكون قبل الوالدة ب� 24 ساعة ولكن يحدث 

- في بعض األحيان - قبل الوالدة بأيام.
3 - انقباضات الرحم: عادة ما تشعرين في الشهر 
األخير بش���د وارتخاء في البطن نتيجة انقباض 
وانبساط الرحم، وعادة ما يكون بغير انتظام عكس 
انقباضات الرحم احلقيقية، والبعض، خصوصا 
ف���ي أول حمل، يعتقد أن ال���والدة قد بدأت ولكن 
هناك فرق بني هذه االنقباضات واالنقباضات التي 

حتدث مع الوالدة.
وخاطب د.نصر هيبة املرأة احلامل قائال: عندما 
تشعرين باالنقباضة احلقيقية للوالدة ستجدين 
أنه���ا حتدث كل 5 دقائق ثم تكثر في العدد أي كل 
)2- 3( دقائق، وتزيد ف���ي القوة وال تختفي مع 
تغير وضعك وبالتالي يجب أن تتصلي بالطبيب 
حيث ان الوسيلة األكيدة ملعرفة بدء الوالدة تكون 
بفح���ص عنق الرحم، وفي بعض األحيان يتطلب 
أن تبقي حتت املالحظة باملستش���فى حتى يتأكد 

الطبيب من بدء الوالدة.
وكثيرا م���ا تذهب احلامل - خصوصا في أول 
حمل لها - الى املستشفى على ان الوالدة قد بدأت 
ولكن بالفحص يخبرها الطبيب أن الوالدة لم تبدأ 

وعليها أن تعاود الرجوع بعد عدة أيام.
4 - تغيي���رات عنق الرح���م: قبل الوالدة يبدأ 
عنق الرحم في التغيير ويكون أقل س���مكا وأكثر 
لينا عما سبق، ويستطيع الطبيب أن يكتشف هذه 
التغييرات بالفحص املهبلي، وعادة يعطي نسبة 

مئوية لهذه التغييرات من 0 الى %100.
5 - اتس���اع عنق الرحم: كلما اقتربت الوالدة 
كلما يبدأ عنق الرحم في االتساع، وفي أول حمل ال 
يحدث اتساع عنق الرحم قبل أن حتدث التغييرات 
في سمك عنق الرحم ودرجة ليونته، أما في احلمل 
الثاني وما بعده حتدث التغييرات عادة في وقت 
واحد حيث يتسع عنق الرحم مع تغيرات في السمك 

والليونة وعادة حتدث مع الوالدة.
ويس���تطيع الطبيب معرفة مدى اتساع عنق 
الرحم بقياس السنتيمتر فيكون اتساع عنق الرحم 
2 سم أو أقل قبل الوالدة، وعندما يكون 3 سم أو 
أكثر غالبا ما تكون ال���والدة قد بدأت ويصل الى 
10 س���م قبل والدة اجلنني )حيث املرحلة الثانية 
للوالدة(، وأحيانا يس���تخدم الطبيب قياس عنق 
الرحم باألصبع فيكون اتساع عنق الرحم )2 - 3( 
أصابع م���ع بداية الوالدة ويصل الى 5 أصابع مع 

بداية املرحلة الثانية للوالدة.

 دارين العلي
أوصلت وزارة الكهرباء واملاء 
التيار الكهربائي وانهت عمليات 
تقوية التيار ل� 60 مدرسة تابعة 
لوزارة التربية التي سبق لها أن 
قدمت بها طلبات لوزارة الكهرباء 
في إطار اس���تعدادها للموسم 

الدراسي اجلديد.
واش���ار مدير إدارة شبكات 
التركي  التوزيع م.عبدالوهاب 
أن »وزارة الكهرباء انهت جميع 
معامالت وزارة التربية وقامت 
بإيصال وتقوية التيار الكهربائي 
ملا يقرب من 60 مدرسة خضعت 

اجزاء من مبانيها العمال اضافية، 
مؤكدا ان وزارة الكهرباء اولت 
طلبات نظيرتها وزارة التربية 
اهتماما بالغا، حيث »كنا نقوم 
على الفور بإنهاء اجلانب املتعلق 
بإيصال التيار بعد انهاء اجراءات 

الفحص«.
واشاد التركي بحجم التنسيق 
الوزارتني،  ب���ني  ال���ذي يت���م 
وخصوصا ال���دور الذي تلعبه 
وزارة التربية في مجال الترشيد 
ما اسفر عن نتائج ايجابية خالل 
ازمة ارتفاع االحمال الكهربائية 
الت���ي مرت بها ال���وزارة خالل 

الصيف احلالي، مشيدا بالنتائج 
االيجابية التي حققتها اجلوالت 
التفقدية التي ق���ام بها الوكيل 
املساعد لقطاع شبكات التوزيع 
م.صالح املسلم حيث وقف من 
خاللها عل���ى احتياجات وزارة 
التربي���ة من اعم���ال متديدات 

وغيرها.
وفي موازاة ذلك اكد التركي 
اس���تمرار ال���وزارة في ايصال 
التيار الكهربائي جلميع اصحاب 
الطلبات، واستمرارها ايضا في 
ايصال التيار الكهربائي جلميع 

املدن اجلديدة.

انقباضات ما قبل الوالدة )إنذار كاذب(انقباضات الوالدةم

منتظمة وتزيد في التقارب 1
غير منتظمة وقد تختفي لفترة طويلة.مع الوقت طويلة.

ال ميكن إيقاف االنقباضات2
ممكن أن تتوقف االنقباضات. مع تغيير الوضع.

ال تزيد قوة االنقباضة.تزيد قوة االنقباضة مع الوقت.3

تشعرين عادة - وليس دائما - 4
االنقباضة تكون في البطن فقط.باالنقباضة في الظهر ومتتد إلى البطن.

د.نصر هيبة

جانب من املهتدين اجلدد خالل إشهار إسالمهم


