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 ملاذا يهتم اياد اخلرافي والنادي العلمي الكويتي 
بشبابه وشاباته باملخترعني؟ ما فائدة أن يكون 
املعرض الدولي الذي يفتتح أعماله «اليوم» هو 
الثاني في العالم بعد معرض جنيڤ؟ ملاذا تشارك 
٣٣ دولة في هذا املعـــرض ويطرح أبناؤها ١٦٥ 
اختراعا من تصميم الشباب ومعهم ١٦ اختراعا 
من ابتكار أبناء الكويت، مـــا الفائدة من العمل 

بعـــد أن عودتنا الصحافة على متابعـــة اجلدل كل صباح، واالعداد 
له كل مساء؟ 

  احلقيقة أن «املعـــرض الدولي الثالث لالختراعات في الشـــرق 
االوسط» يبعث في نفوســـنا االمل ويؤكد أن الكويت بخير، وأنها 
ليست بشـــر، كما يحلو للبعض أن يرددوا، وأن هذا تطبيق عملي 
لشـــعار «ال تلعن الظالم، أشعل شمعة»، ولهذا فقد جتاوب ٣٠٠ من 
أبناء الكويت وعملوا متطوعني للتحضير لهذا املعرض الذي يقيمه 
النادي العلمي للســـنة الثالثة على التوالي، فتجاوبت معهم االمانة 
العامة ملجلس التعاون لتخصيص جائزة بـ ١٥ألف دوالر لـ «جائزة 
مكتـــب االختراعات في املجلس» حيث يتـــم تقييم املخترعات عبر 
جلنة حتكيم دولي مستقلة تضم ٨٧ محكما متخصصا برئاسة ديڤيد 
فاروقي، وبالطبع ال يتـــم تنظيم هذه االمور بني يوم وليلة بل هو 

عمل مستمر ومكثف على مدار العام.
  وفقكم اهللا فقد فتحتم لآلالف من الشباب فرصة للعطاء، والنجاة 
من مشروع اليأس الذي تديره نفوس ضعيفة من الداخل، وتريدنا 
أن نشـــاركها ضعفها، واذا بهؤالء الشـــباب والشابات يقولون لهم، 

عمليا، املستقبل لنا وليس لكم، فأفسحوا الطريق.
  

  كلمة أخيرة:
  س – مـــا اســـم املنطقـــة التي يقع فيهـــا مطار املدينـــة املنورة 

الدولي؟
  ج – منطقة الســـبخة، وهي املنطقة االوســـع في املدينة املنورة 
احملاطة بالصخور «احلرة» لعدة كيلومترات، وجبل ُأحد الذي يصل 

طوله الى ثمانية كيلومترات.
  س – وصف النبي ژ املسيح الدجال فقال «.. وينتقل من مشرق 
االرض الى مغربها في ساعة من نهار، ثم يأتي الى املدينة ليدخلها 
من جهة السبخة، فيقف على بابها ملكان ومتتنع عليه، فيعود من 

حيث أتى»... ما داللة احلديث الشريف؟
  ج – هذا وصف للطائرات، وأن الدجال سيصل الى مطار املدينة 

املنورة الدولي ويحاول دخولها فال يتمكن من ذلك.
  س – ملاذا سيحرص «الدجال» على دخول املدينة املنورة وليس 

مكة املكرمة، مثال؟
  ج – الن أكثـــر أتباعه من اليهود، وهم يحرصون على كل موطن 

عاش فيه اليهود عبر التاريخ.
  س – شكرا.

  ج – الشكر هللا تعالى، ثم لرسوله ژ، الذي حتدث عن مخترعات 
لم تعرف اال في عصرنا، فقد وصف ادوات االعالم التي سيستخدمها 
«الدجال» «.. يخاطب الناس كافة فيسمعه من بعد كمن قرب».. ولم 
يكن ايصال الصوت للبعيد كمـــا القريب متصورا، وهي من دالئل 

النبوة الشريفة. 

 أهدانا فــــي زيارتنا األخيرة ملنطقة الغاط اللــــواء طيار عبداهللا 
السعدون كتاب سيرته الذاتية املعنون بـ«عشت سعيدا من الدراجة 
الى الطائرة» وقد صدر املطبوع ملؤلفه غير املعروف من داري نشر في 
الدار البيضاء وبيروت، وقد أعيدت طباعته سريعا لعنوانه اجلذاب 
ومحتواه الرائع الذي يروي قصة السعادة والنجاح اللذين أصبحنا 
نفتقدهما بشدة هذه األيام حتى ان دكتورة اتصلت به لتخبره بانها 

اشترت عشر نسخ إلهدائها ملن تود كي متنحه السعادة واألمل.
< < <  

  وقد قام وزير الدولة الســــعودي الشــــيخ الفاضل عبدالعزيز اخلويطر ذو الـ ٨٤ عاما 
ـ أطــــال اهللا في عمره ـ وصاحب ٢٥ مؤلفا والذي كان أول من حمل شــــهادة دكتوراه في 
اململكة، بتأليف كتاب من ٦٠٠ صفحة عنوانه «هنيئا لك الســــعادة» خطه وخصه للثناء 
على مطبوع عبداهللا السعدون دون سابق معرفة بينهما، ما يدل على أهمية ذلك الكتاب 

الذي يستحق القراءة من الغالف إلى الغالف.
< < <  

  ولي عادة هي ثني أو طي رأس أي صفحة أرى أهميتها في الكتب التي أقرأها كي ميكن 
لي العودة الســــريعة لها مستقبال، وقد وجدت انني قاربت على ثني وكسر أغلب الـ ٤٥٠ 
صفحة التي احتواها كتاب الصديق أبونايف لثراء وأهمية كل صفحة في كتاب السيرة، 
وقــــد أثنى على الكتــــاب كثير من الكتاب والصحافيني الذيــــن اطلعوا عليه في الصحف 

السعودية والعربية والدولية.
< < <  

  يثنــــي املؤلف على دور والدته املشــــجع له خاصة ان والده قــــد توفي، وهو لم يبلغ 
الثانية من عمره، كما تظهر أوراق السيرة مدى عصاميته وذكائه وإصراره على التفوق 
والنجاح ومثابرته للوصول للهدف حتى انه وضع لنفسه ثالثة أهداف هي: االول تخرجه 
كطيار وكانت نســــبة الفشل في ذلك العلم كبيرة، والثاني حصوله على املركز األول مع 
مرتبة الشــــرف والثالث أال يرتكب أخطاء كبيرة يحاسب عليها وقد حصد الثالثة أهداف 

بامتياز.
< < <  

  وال يؤمن املؤلف باستخدام «العصا» إال عندما تستنفد أداة «اجلزرة» ويكره العقوبات 
الشخصية املذلة املتفشية في بعض اجليوش العربية واألجنبية ويحبذ تقليل اجلزاءات 
فمن كان ســــالحه الوحيد هو املطرقة فلن يرى أمامه سوى املسامير، كما ينتقد أصحاب 
املاليني والباليني ممن ال يسهمون في جعل أموالهم جسرا للمحبة ولتخفيف معاناة الناس 

وخلق البسمة على شفاههم.
< < <  

  ويستمر الكتاب الشائق بطريقة سلسلة في خلق ما هو أشبه بروشتة تفاؤل وسعادة 
أو خارطة طريق جناح وفوز للناس، وقد سألت املؤلف أبونايف ونحن على سفح مرتفع 
مبنطقة ضيدان اخلضراء وهو يعمل بجد إلعداد غداء شــــهي لضيوفه ال دهن وال شــــحم 
فيه، عن أهم أمور احليــــاة، فروى لي قصة الثري األميركي الذي تفرغ لصنع املال حتى 
حصل على ملياره األول ونسي في طريقه االعتناء بصحته حتى سقط من اإلعياء وقارب 
على املوت ففحصه طبيب حكيم وقال له ان ثروتك هي عبارة عن رقم «١» وقبله العديد 
مــــن  األصفار، وصحتك هي هذا الرقم الفردي الذي لو ألغي ملا أصبح لتلك األصفار مهما 

كثرت من قيمة او معنى، كتاب يستحق القراءة واإلهداء.
< < <  

  آخر محطة: العزاء احلار آلل السميط الكرام بوفاة الصديق حمد محمد السميط، فللفقيد 
الرحمة واملغفرة ولزوجته الفاضلة وابنه وأهله وأصدقائه وذويه الصبر والسلوان، وقد 
توفي الصديق بووليد بشــــكل مفاجئ فجر امس بالســــكتة القلبية وقد عرف عنه طيبة 
القلب الشديدة والعيش بسعادة غامرة، حيث لم يعرف قلبه احلقد واحلسد او االهتمام 

بصغائر األمور.

 السعادة من الدراجة إلى الطائرة شكرًا إياد ولكل العاملين في النادي العلمي

 تصميم أول مسجد محمول في فرنسا

يتعلق بتسميات مستوحاة من 
نوعيات مختلفة من خصائص 
املرتبطة  محاريــــب الصــــالة 
بعدة مدن في البلدان العربية 
كجربــــة التونســــية وأغادير 
املغربية وغيرهما. ويستخدم 
مصمم «احملراب بوكس» عدة 
ألوان من أجــــل توفير أجواء 
مختلفة تتناســــب مع نوعية 
املستعملني من النساء والرجال 
من قبيل استعمال اللون الوردي 
اخلافت للنساء أو البني للرجال 
وغيرهما من األلوان واآليات 
القرآنية التي تساعد على مزيد 

من اخلشوع.  

املنزل بالنسبة للنساء واألطفال 
النوافل بالنســــبة  ولصلوات 
للرجال وهــــو ال يعوض دور 
املسجد بأي حال من األحوال.  
وأضاف «لقــــد جاءتني فكرة 
تصميم املسجد احملمول انطالقا 
من الرغبة في توفير جو من 
اخلشوع في املنزل عند قيامي 
بالنوافل أو قيام الليل فوجدت 
أن اإلطار مهم في إضفاء مزيد 
من اخلشوع في الصالة وهو 
الذي يتميز به املسجد كمكان 
للعبادة». وحول أنواع «احملراب 
بوكس» وتسمياتها املختلفة 
يشير بومنشــــة إلى أن األمر 

 باريــــس ـ وكاالت: صمــــم 
أحد أئمــــة ضواحي العاصمة 
الفرنســــية باريس «حســــن 
بومنشة» وهو إمام بأحد مساجد 
منطقة «أوبرفيلي» فكرة جديدة 
من نوعها عبارة عن «مسجد 
محمول» أو «احملراب بوكس» 
يهدف من خاللها الى «تكييف 
فكرة املسجد كمكان عبادة مع 
منط احلياة املتحركة وتوفير 
إطار للنساء للصالة ولصلوات 
النوافل» وهــــو تطبيق رمبا 
الذي يقول  للحديث الشريف 
«وجعلت لي األرض مســــجدا 
وطهورا» بحسب ما يقول اإلمام 
تعليقا على تصميمه.  وكانت 
املواقع اإلســــالمية قد  بعض 
ذكرت أن «احملراب بوكس» وهو 
عبارة عــــن مطوية من الورق 
املقوى على ارتفاع مترين وذات 
ثالث جهات تتوسطها صورة 
احملــــراب مجهزة بســــاعة في 
توقيت الصالة وجهاز ينبعث 
منه األذان بخمســــة أصوات 
مختلفــــة ويجهــــز «احملراب 
بوكــــس» بســــجادة تركيــــة 
الصنع. وحســــب ما ذكر أحد 
املواقع االلكترونية قال الشيخ 
بومنشة إن الغاية من «احملراب 
بوكس» هي توفير إطار منزلي 
الئق ويبعث على اخلشوع في 

 الشرطة تمنع حرق مصحف 
وكتاب مقدس في برن

  
  جنيڤ ـ أ.ف.پ: أعلنت الشـــرطة 
السويســـرية اعتقال ثالثة أشخاص 
أعلنوا عزمهم على احراق نسخة من 
الكتاب املقدس وأخرى من املصحف أمام 

مقر احلكومة السويسرية في برن.
  وقالت شرطة برن في بيان انه بعد 
حتقيق «ألقي القبض بعد ظهر اخلميس 
املاضي على ثالثة أشخاص في الساحة 
الفيدرالية (الرئيســـية في برن) على 
عالقة بهذا العمل واقتيدوا الى املركز 

للتحقيق».
  وأوضحت املتحدثة فلوري ماريون 
لـ «فرانس برس» انهما سويســـريان 

وهندي من سكان كانتون الفود. 
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 ٤٫٤٤ الفجر  

 ٦٫٠٥  الشروق 
 ١١٫٣٢  الظهر 
 ٢٫٣٦  العصر 

 ٤٫٥٨  المغرب 
 ٦٫١٧  العشاء 

 رّحب بحجاج بيت اهللا وأكد أن المملكة كلها تهنئهم على فوزهم بأداء الفريضة

  خطيب المسجد الحرام: العالم يعترف بقوة
خادم الحرمين وتأثيره ومنجزاته

 أجاز الشــــيخ محمود عاشور وكيل 
االزهر السابق ســــفر المرأة للحج وان 
كان نافلة بوجود رفقة مأمونة، سواء 
كانت المرأة مطلقة أو ارملة او لم يسبق 

لها الزواج.
  وقال تعليقــــا على فتوى دار االفتاء 
بجواز سفر المرأة بدون محرم: «ان ما 
ورد في احاديث عدم سفر المرأة بدون 
محرم احاديــــث صحيحة، لكن الفقهاء 

فسروا ايضا ذلك بالقول ان وجود المحرم 
مرتبط بعدم وجود الرفقة اآلمنة، فإذا 
كانت هناك رفقة مأمونة جاز سفر المرأة 

بدون محرم للحج.
  ومع ذلك يرى عاشــــــور ـ بحســــب 
مجلــــة روزاليوســــف ـ ان اشــــتــراط 
الممـلكــــة العربية الســــعودية المحرم 
في ســــفر المرأة للحج والسماح فقط 
بمن تجاوزن الخامســــة واالربعين من 

العمر بالســــفر بدون محرم أمر متفق 
مع الطبيعة البشرية، موضحا انه البد 
من ضوابط لســــفر المرأة بدون محرم، 
فالفتيات الصغيرات سفرهن بمفردهن 
قــــد ال يكون فيه مصلحــــة لعدم اتزان 
بعضهن، وتحديد سن الـ ٤٥ سنة للمرأة 
لســــفرها منفردة للحج يطمئن العقل 
واالتزان، وعدم الطيش في اي تصرف 

من التصرفات. 

 وكيل األزهر السابق: للمرأة السفر للحج بدون محرم

 حجاج بيت اهللا احلرام حول الكعبة  إمام وخطيب املسجد احلرام الشيخ صالح بن حميد 

فمـــا ان تنقضي شـــعيرة اال 
وتتراءى لهم أخرى، وها هي 
قلـــوب العباد أّمـــت بيت اهللا 
العتيق ملبيـــة دعوة اخلليل 
گ: (واّذن في الناس باحلج 
يأتوك رجاال وعلى كل ضامر 
يأتني مـــن كل فج عميق)، لقد 
جعل اهللا بيتـــه مثابة للناس 
وأمنا، حوله ترجتى من الكرمي 
الرحمات والعطايا، حرم مبارك 
فيه خيرات وآيـــات ظاهرات، 
وجاء الشرع باألمر ببلوغ رحابه 
ألداء فريضة الدين، قال ژ: «يا 
أيها الناس، قد فرض اهللا عليكم 
احلج فحجوا» رواه مسلم. فيه 
بذل وعطاء وعناء وثواب، سئل 
النبـــي ژ: أي العمل أفضل؟ 
قال: «إميان باهللا ورســـوله»، 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «اجلهاد في 
سبيل اهللا»، قيل: ثم ماذا؟ قال: 

«حج مبرور». 

الدولة وشعب اململكة يرحبون 
بكم ويهنئونكم، وقال ان القلوب 
تستقبلكم قبل البقاع فاخلدمات 
موفورة واالســـتعدادات وهللا 
احلمد تامـــة واجلهود مبذولة 
فعلى الرحب والسعة، وأشار 
فضيلته الى ان أشـــواقكم هي 
أشـــواق كل مؤمن ومقصدكم 
أعظم مقصد فيسر اهللا قدومكم 
وسهل أمركم وتقبل سعيكم. 

  في السياق ذاته، حث إمام 
وخطيب املسجد النبوي الشيخ 
عبداحملسن القاسم احلجاج على 
اغتنام فريضة احلج واملسابقة 
الى كل خيـــر وقربة من الذكر 
واالستغفار والتكبير وتالوة 
القـــرآن، والبعـــد عمـــا يكدر 
صفو احلـــج او يؤثر في أجر 

العبادة.
  وقـــال فضيلته: مواســـم 
العباد تترى،  اخليرات علـــى 

الـــى مهبط الوحي وإلى طيبة 
الطيبة وإلى هذه البقاع الطاهرة 
واملشاعر املعظمة التي قدسها 
اهللا وعظمها وخصها برسالته 
ومتنزل وحيه ومولد نبيه ژ 

ومرباه ومبعثه ومهجره.
  وأشار فضيلته الى ان هذه 
احلشـــود تتوافد من كل بقاع 
الدنيا مـــن مشـــارق األرض 
ومغاربها يحملها البحر والبر 
واجلو الى مكة املكرمة بيت اهللا 
واملدينة املنورة مدينة رسول 
الوفادة  لهـــم  اهللا ژ فهنيئا 
وهنيئا لهم الكرامة وبشراهم 
القبول بإذن اهللا. وأشار إمام 
وخطيب املســـجد احلرام الى 
ان أهل بالد احلرمني الشريفني 
اململكـــة العربية الســـعودية 
ليسعدهم ويشرفهم استقبالكم 
وخدمتكم والعناية بكم فقادة 
البالد ووالة األمر فيها ورجال 

ومنجزاته وخدمته ألمته وقربه 
من شعبه واستمساكه بدينه 
وأخذه بركاب العلم واملشاركة 
الفاعلة فـــي صناعة القرارات 
الســـلم  التي تنشـــد  الدولية 
الكلمة  واحلق والعدل وجمع 
ومكافحة اإلرهاب ومحاربة الفقر 
واملبادرات اخلاصة إلحقاق احلق 
فهو في املقاييس العاملية ميارس 
مسؤولياته ببراعة ومصداقية 
ونزاهة ومحبة بأسلوب فاعل 
وإدارة حازمة دينا واقتصادا 

وسياسة وعلما.
إمـــام وخطيـــب    ورحـــب 
املســـجد احلرام بحجاج بيت 
اهللا احلـــرام، وقال في خطبة 
اجلمعة التـــي نقلتها صحيفة 
«الريـــاض» انه في هذه األيام 
الى  تتوافد ضيـــوف الرحمن 
حرم اهللا وإلى مسجد رسول 
اهللا ژ حيث تلتهب األشواق 

 أشار إمام وخطيب املسجد 
احلرام الشيخ صالح بن حميد 
ألى ان االسالم هو الذي يصنع 
عظمة الرجال ويحفظ مكانتهم 
ويعلي قدرهـــم، فالعزة هللا 
ورسوله وللمؤمنني، موضحا 
ان بالد احلرمني الشريفني قبلة 
املسلمني وحاضنة مقدساتهم 
وخادمتهـــا وراعيتهـــا وفي 
مقدمتهم والة أمرها يشرفون 
بذلك ويعتـــزون بها خدمة 
ورعاية وعنايـــة ويبذلون 
الغالي والنفيس من أنفسهم 
ومواردهم ويأتي ولي أمرنا 
مليكنا وإمامنا خادم احلرمني 
الشـــريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز حفظه اهللا بحفظه 
وأعـــزه بدينـــه ليشـــهد له 
املكانة وليتبوأ  العالم بهذه 
هذه املنزلة ويعترف بقوته 
وتأثيره ومكانته في صدقه 

 املسجد احملمول 

 الكنيسة اإلنجيلية تؤكد أن اإلسالم
  أصبح مقبوًال وله جذور في ألمانيا

 تجريد نائب بريطاني من مقعده
التهامه منافسه بمحاباة اإلسالميين

 زوجان كنديان فازا بمبلغ ١١ مليون دوالر
  وتبرعا بها ألعمال الخير

 برلنيـ  كونا: أكد رئيس مجلس الكنيسة اإلجنيلية 
في أملانيا نيكوالس شنايدار دعمه ملا أعلنه الرئيس 
األملاني كريستيان وولف ان اإلسالم يعتبر جزءا 

من أملانيا.
  وأضـــاف شـــنايدار ـ فـــي حديـــث لصحيفة 
«فرانكفورتار روند شـــاو» الليبرالية نشر امس 
ـ «عندمـــا يعيش في البالد أربعة ماليني مســـلم 

فانني على قناعة بأن اإلسالم قد قدم أيضا معهم 
الى أملانيا».

  وطالب شنايدار مبد األيدي لإلسالم معتبرا ذلك 
توجها بديهيا وضروريا وطالب في الوقت نفسه 
الدول الغربية باستخدام نفوذها من أجل «حماية 
املسيحيني في الدول اإلسالمية واحلث على ضمان 

حرياتهم الدينية». 

 لندنـ  بي.بي.ســـي: أمـــر قاضيان في احملكمة 
العليا في بريطانيا بإجراء انتخابات فرعية على 
مقعد وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية فل 
ووالس الذي جردته احملكمة من مقعده وعلق حزب 

العمال عضويته.
  وفـــاز ووالس مبقعده عن أولدام إيســـت اند 
سادلوورث بحصوله على فارق ١٠٣ أصوات عن 

منافسه الليبرالي الدميوقراطي إلوين واتكنز.
  لكن احملكمة العليا وجدته مذنبا باإلدالء عن عمد 
بتصريحات خاطئة عن واتكنز، وبذلك يواجه ووالس 

اإلقصاء ثالث سنوات عن مجلس العموم.
  وللمرة األولى منذ ٩٩ عاما، شكلت محكمة خاصة 
باالنتخابات في سبتمبر لالستماع الى االتهامات 

املوجهة ضد ووالس.
  واتهمت احملكمة النائب والوزير الســـابق في 
احلكومة العمالية بتحريك النعرات العرقية، عبر 
قوله ان واتكنز كان يحابي املتشددين اإلسالميني، 
وانه رفض ادانة التهديدات بالقتل التي قال ووالس 

انه تلقاها من تلك اجلماعات.
  وقال محامي واتكنز الذي رفع دعوى على غرميه، 
ان ووالس أدار حملة «خطرة» خصصت لـ «تعبئة 
أصوات البيض» بسبب خوفه من ان يخسر يوم 

التصويت.
  كما أمـــرت احملكمة ووالس بدفع ٥ آالف جنيه 
اســـترليني بـــدل أتعـــاب الدعوى التـــي تكبدها 

واتكنز. 

 مونتريال ـ أ.ف.پ: الفــــوز باجلائزة الكبرى في 
اليانصيب قد ال يحمل الشــــهرة العاملية لكن توزيع 
املبلغ بالكامل على اآلخرين يفعل ذلك كما حصل مع 

زوجني كنديني متقاعدين يعيشان حياة هادئة.
  فقد فاز الن وفايوليــــت الردج اللذان يقيمان في 
منزل صغير في لوير ترورو في مقاطعة نوفا سكوتيا 
بأكثر من ١١ مليون دوالر في يوليو املاضي. لكنهما 
اعتبرا انهما ال يحتاجان الى شيء وان املال ال يؤمن 
الســــعادة فوضعا الئحة دونا فيها الى جانب أفراد 
من عائلتهما اسماء مستشفيات وفرق اطفاء واغاثة 
وكنائس ومقابر وجمعيات خيريــــة. وراحا بعدها 

بتحرير الشيكات لهم.
  وعندما عرفت وسائل االعالم بكرمهما االستثنائي 
اوال فــــي هاليفاكس عاصمة املقاطعة ومن ثم في كل 
ارجاء كندا راحا يظهران على شاشــــات التلفزيون، 
واجلمعة املاضية احتلت صورتهما الصفحة االولى 
لصحيفة «ذي غلوب اند ميل» اهم الصحف في البالد. 

وبدأت قصتهما ايضا جتول العالم.
  ويقول الن وهو عامل ســــابق في مجال التعدين 
ويبلغ اخلامسة والسبعني «املال ال يشتري السعادة» 
مفسرا للمرة األلف في املقابالت الكثيرة التي أجريت 

معه قرارهما منح األموال الى اطراف حتتاجها».
  وتؤكد زوجته انها تعتبر نفسها محظوظة خصوصا 
النها لم تصب بغثيان عندما خضعت لعالج كيميائي 
حملاربة ورم سرطاني أصيبت به في الربيع املاضي 
وحرمها من شــــعرها. اال انها تؤكد انها تشعر بفرح 
كبير عندما ترى ردود فعل املستفيدين من االموال.

  وتقول حملطة «راديو-كندا»، «عندما يرون الشيك 
يفتحون اعينهم غير مصدقني».

  ولم يحتفظ الزوجان اال بنســــبة ٢٪ من األموال 
أي ٢٠٠ الف دوالر. 

 الزوجان يحمالن الشهادة الفائزة 

 الشيخ محمود عاشور 


