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مــــوســـــكــــو- (أ ف ب) - يــــرجح
احملـــقــقـــون حــدوث أخـــطــاء في
الــقـــيــادة لـــتــفـــســيـــر الــهـــبــوط
االضـطــراري لـلـطــائـرة الـتــابـعـة
لــشـــركـــة الــطـــيـــران الــروســـيــة
ايروفـلوت واشتـعالـها األحد في
مـوسـكــو مـا أدى إلى مـقـتل 41
شـخصـا حـسبـمـا ذكـرت وسائل
إعـالم روســـيـــة.وكـــانت طـــائـــرة
الــســـوخــوي ســـوبــرجــيت 100
عــادت أدراجـهــا بــعـد دقــائق من
يتـييفو إقالعها من مـطار شيـر
في مـــوســــكـــو مـــتــــوجـــهـــة إلى
مـــورمـــانـــسك (شـــمـــال) وقـــامت
بهبوط اضـطراري اشتعل خالله
اجلــزء اخلــلــفي مــنــهــا.وكــتــبت
صـحــيـفـة كــومـرســانت الـثالثـاء
نـــــقـال عن مــــــصـــــدر قـــــريـب من
التـحـقيق (أن اخلـطـأ األول الذي
ارتكبه الطيارون كان اإلقالع في
مــقــابل الــعــاصــفــة. وبــعــد ذلك
وبيـنمـا كان الـوضع معـقدا لـكنه
بعيد عن أي يكـون كارثيا قاموا
بــــالــــهــــبـــــوط بــــدال من إحــــراق
). وأضــــافت (أن الــــكــــيــــروســـ
الـطيـارين حـطـوا بـسرعـة هـائـلة
وهــذا مـا ســبب احـتــكـاكــا قـويـا
للـعجالت مع االسـمنت مـا جعل
الـطـائـرة تهـتـز).أمـا صـحـيـفة ار
بي كـا فـتــوضح نـقال عن مـصـدر

في جلنـة التحـقيق الـروسية (أن
الـطـيارين لـم يطـفـئـوا احملـركات
ــصــدر بــعـــد الــهــبــوط). وقــال ا
نـفـسه(أنـهـم قـامـوا أيـضـا بـفـتح
كـــوة في قـــمـــرة الـــقــيـــادة بـــعــد
الــهـــبــوط مــا أدى إلـى تــســريع
احلــــريـق).وقــــتل  41من ركــــاب
الــــطـــائــــرة الـــبـــالـغ عـــددهم 78
شــخــصــا بــيــنــمــا جنــا مــعــظم
الـركـاب الـذين كـانـوا في مـقـاعـد
مــــقــــدمــــة الــــطــــائــــرة.ومــــا زال
احملـققـون يـحـلـلون الـصـنـدوق
األسـودين لـكــنـهم لم يـذكـروا أي
تــفـــاصـــيل تـــتـــعـــلق بـــأســـبــاب
احلــادث.وأكــد الــطــيــار ديـنــيس
إيفدوكيموف (أن صاعقة ضربت
الــطـــائــرة مــا أدى إلى تـــعــطــيل
ساعدة للقيادة).وبثت األجهزة ا
شـبكـة الـتلـفـزيون الـروسـية رين
تي في ما أكدت أنه نص احلوار
ـراقــبـة بــ الـطــيــارين وبــرج ا
يــكـشـف أن الـطــيـار بــقي هــادئـا
عـــنــدمــا طــلب الـــهــبــوط بــشــكل
اضــطــراري.ويـقــول الــطــيـار في
هذا الـنص (نريـد العـودة بسبب
انــقـطــاع اتـصــاالت الالســلـكي).
ويـضـيف (أن الطـائـرة ضـربـتـها
ـسـاعدة صـاعـقـة وأن األجـهـزة ا
لـلقـيـادة لم تعـد تـعمل وسـيـكون
علـيه الـهـبوط بـشـكل يدوي). من
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الــــرقي أحـــد أنــــواع الـــفـــواكه
الصيـفية التي يـفضلهـا الكثير
من الــــنــــاس إال أن بــــذورهـــا
الــــتي تـــعـــد مـن أكـــثـــر أنـــواع
ـسـلـيـات) التـي يقـبل عـلـيـها (ا
بـــقــــوة بـــالـــرغـم من اخـــتالف

اآلراء بشأن فوائدها. 
ويحتوي بـذر الرقي على نسب
ـــواد الــغـــذائــيــة عـــالــيـــة من ا
همة وتنبع العديد من فوائد ا
الـــبــذور من احـــتــوائــهـــا عــلى
نـسـبـة عـالـيــة من فـيـتـامـيـنـات
اجملــــمــــوعــــة ب واألحــــمــــاض
ــفــيــدة األمــيــنــيــة والــدهــون ا

تنوعة. ا
ولــكن بـالــرغم من فــوائـد بـذور
الــــرقــــــي فــــإنـــــهــــا مــــصــــدر
لــلـســعـرات احلـــــــــــــراريـة إذ
إن كـــوبــــا واحــــــــدا من بـــذور
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أعلن قـصر بـكنـجهـام في بيان
االثن أن ميـجان ماركل دوقة
سـاسـكس الـبريـطـانـيـة وزوجة
األمـيـر هـاري وضـعت مـولودا
ذكـرا و أكـد األمـيـر هـاري نوع
ـولـود . وقال الـقـصـر: (دوقة ا
سـاسكس وضـعت بـسالم طفال
ذكـــــرا كـــــان دوق ســــــاســـــكس

حاضرا وقت الوالدة).
من جــانـبه أكــد األمــيــر هـاري
التقارير الصحفية التي حتدث
عـن إجنــــــاب زوجـــــــته دوقــــــة
ساسكس وقال: (لقد كان األمر
مــــــذهال. أنــــــا فـــــخــــــور جـــــدا
بـزوجــتي كـانت أكــثـر جتــربـة

كن لي تصورها). مدهشة 
وعـــــلى حــــســــابـــــهــــمــــا عــــلى
إنـــســتـــغــرام أعــلـن الــزوجــان
ــولـود بــصـورة ونص جــنس ا
يــقـول (إنـه صـبي!) الفـت إلى
ـولــود يـزن 7 أرطـال (3.3 أن ا
كـيلـوجـرام) وأنه واألم الـدوقة
بـخــيـر. وهـذا هـو الـطـفل األول
لهاري ومـيجان بعـد زواجهما
اضي وهو السابع في العام ا
الــــــتــــــرتـــــــيب إلـى الــــــعــــــرش
وثـــامن حـــفــيــد الـــبــريـــطــاني 

للملكة إليزابيث الثانية.
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الــرقي اجملـفــفـة أو احملــمـصـة
يــحـتــوي عـلى مــا يـقـارب 600

سعر حراري.
ومن أبــرز فـوائــد بـذور الـرقي
الـــتـي قـــد تـــدفـع الـــكـــثــــيـــرين
لــلـحـرص عـلى تـنـاولـهـا ضـمن

حمياتهم الغذائية:
يــــحـــتــــوي بــــذر الــــرقي عــــلى
أحماض أمينية مهمة لتحس
الــصــحـة اجلــنــســيـة وتــعــزيـز
الـرغــبـة خــاصـة لــدى الـرجـال
الـذين يــعـانـون من مـشـاكل في
اخلــصـوبـة أو في احلــيـوانـات

نوية. ا
وتساعد بذور الرقي أيضا  في
ضبط مـستـو السـكر في الدم
 وتـســهم في تــقـويــة الـعــظـام
وحــمــايـــتــهـــا من الــهـــشــاشــة
والـــضــعـف والــتـــكــســـر عــنــد

تناولها بانتظام.

كما تكافح هـذه البذور حتديدا
مرض هـشاشـة العـظام كـونها
ـغـنـيـسـيـوم حتـديـدا غـنـيـة بـا
ـعـادن األخرى بـاإلضـافـة إلى ا

الضرورية لصحة العظام.
وحتـــتـــوي بـــذور الـــرقي عـــلى
نـــســبـــة عــالـــيــة مـن أحــمــاض
أومـــيــغــا 3 الــصــحـــيــة الــتي
تـسـاعـد عـنـد احلـصـول عـلـيـها
بكـمـيـات مـنـاسـبـة يـومـيـا على
حتــــســــ صــــحــــة ونــــضـــارة

البشرة.
ويساعد تـناول بذر الرقي على
احلـفـاظ عــلى رطـوبـة الــبـشـرة
ومـنع تـصبـغـاتهـا كمـا يـخفف
مـن الـتـجـاعـيـد الـظـاهـرة وبـقع
الـــشــيـــخــوخـــة ويــكـــافح حب
نع ظـهوره حسب الشـباب و
ما نقلت سـكاي نيوز عن موقع

(ويب طب).
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ومن فوائد بذور الرقي قدرتها
عـــلى احملــافـــظــة عــلـى صــحــة
الـشعـر بـسبب مـا حتـتويه من
مــعــادن ضــروريـة يــحــتــاجــهـا
الــــشــــعـــــر مــــثل الـــــنــــحــــاس

غنيسيوم واحلديد. وا
ـكن االسـتـفـادة من زيت كـمــا 
بـــــذر الـــــرقـي ووضـــــعه عـــــلى
الـشـعـر بـانتـظـام حلـمـايته من
الــتـــســاقط وتــكــثــيف الــشــعــر

اخلفيف.
ورغـم غــــــــنى بــــــــذور الــــــــرقي
بـــالــســـعـــرات احلــراريـــة فــإن
اخلبر اجليد هنا هو أن مصدر
هــذه الــســـعــرات هــو الــدهــون
الصحية في هذه البذور إذ إن
تـــنـــاول كـــوب واحـــد فـــقط من
بـــذور الــــرقي يــــســـاعــــد عـــلى
حتس عمليات األيض وزيادة

كفاءتها.
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تــعـــرض العب كــمـــال أجــســام
بـريطـاني يـدعى شون تـيرني
ـا اســتــدعى ألزمــة صــحــيــة 
إجرائه عـملـية جراحـية عـاجلة
إلنـــقــــاذ حــــيـــاتـه وذلك بــــعـــد
تعرض أمعـائه لاللتواء بسبب
اتـــبـــاعـه نـــظـــام (دايت) عـــالي
. صـحــيـفــة (مـيـرور) الـبــروتـ

اإلنكليزية ذكرت أن الالعب 
ـسـتــشـفى نــتـيـجـة نـقـلـه إلى ا
لــشـعــوره بـألم حـاد فـي بـطـنه
األمر الذي جعله يتصل سريعًا
بـاإلســعـاف لـتـأتي وتـنـقـله إلى
ـسـتـشـفى. األطـبـاء في بـداية ا
األمــر ظـنــوا أن تـيـرنـي يـعـاني
مـن الـتـهــاب الـزائــدة الـدوديـة
لـكــنـهم اكـتــشـفــوا بـعـد ذلك أن
أمعائه بدأت في االلتواء األمر
الــذي يــنــتج عــنه انــســداد في
األمـــعــاء ولـــذا اضـــطــروا إلى
إجـراء عــمـلـيــة إنـقــاذ حلـيـاته.
شـون تــيـرني قــال بـعــد إجـراء
اجلــراحــة: لـقــد اضــطــروا إلى
عــمل جـرح في بــطـني وإخـراج

كل شيء من أمعائي.
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يـتيـيفو جهـته قدم مـطار شيـر
تـسـلـسال مـفـصال لـلـوقـائع. فـقـد
وصــلت أول آلــيــة لإلنــقــاذ عــنـد
الـــــســــاعــــة  ?18,32أي بـــــعــــد
دقيقت من هـبوط الطائرة.وأكد
ـراقــبــة أطـلق ــطـار (أن بــرج ا ا
اإلنــذار بــعــد دقــيــقـة واحــدة من
الهـبوط ويـفـترض أن تـصل فرق
طـبقة اإلنقـاذ حسب الـقواعـد ا
بـــــــــــعـــــــــــد ثـالث دقـــــــــــائـق إلـى
ـــــكــــان).وأوضـح (أن احلــــريق ا
أخــــمـــد بــــعـــد  18دقــــيـــقــــة من
انــدالعـه).أمــا قــنـــاة رين تي في
فقد نشرت نصا لالتصاالت التي
جرت ب أجهـزة اإلنقاذ يكشف
أن بـعـض االرتـبـاك ســاد بـيــنـهـا

بـــشـــأن مـــعــرفـــة مـــا إذا كــان 
إجالء الـــركــاب. وأخــيـــرا أعــلن
ـيـتـيـيـفـو في بـيـان مـطـار شـيـر
(أنـه فــتح حتــقــيـــقــا بــعــد نــشــر
تـــســجـــيل فــيـــديــو يــســـمع فــيه
مـوظــفـون وهم يــضـحــكـون وهم
يـتابـعـون احلـادث عـلى شـاشات
ـراقــبـة). والـســوبـرجـيت 100 ا
هي أول طــائـرة مــدنــيـة روســيـة
صمـمت في روسـيا بـعـد احلقـبة
السوفياتية وتشكل مصدر فخر
لـلـبالد مـنـذ إطالقـهـا في 2011.
لكـنهـا تـواجه صعـوبة في إقـناع

زبائن خارج السوق الروسية.
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ــدن الــعــراقــيــة في خالل كم مــــــــــــرّة احــتــرقت ا
أربــــعـــة عـــــــــقـــود كـــوقــــائع مـن دون اخلـــوض في
ـسبـبات  فهـذا ليس مـجاله فـي سطور االسـباب وا

قليلة ?
هـنــاك مـدن دمّـرت بـالــقـصف ونـيــران احلـرب الـتي
اندلعت مع ايـران في العام 1980  وفي خالل تلك
احلرب جرى تدمير مدن وبلدات وقرى جزئياً وكلياً
بـــالــــقـــصــــــــــــف واالخــــتـــراقـــات الـــعــــســـكـــريـــة
والـتفـجيـرات واإلزالـة والتـجريف من شـمال الـعراق

الى جنوبه .
وفي حـرب غــزو الـكـويت 1991 ومـا أعــقـبـهـا جـرى
ـكتـبات اسـتبـاحة مـدن وتدمـير الـدوائر الـرسمـية وا

دارس فيها باحلرق والتفجير والهدم .  وا
واحلـــصـــار بـــحــد ذاتـه بــ 1991 و2003   كـــان
مـعـوالً لتـهـد الـبـنى االسـاسـية لـلـمـدن فـضالً عـمّا
ـنــشـآت صـاحــبه من قــصف مـتــقـطـع بـالــطـائــرات 

عسكرية  هي جزء من البناء العام للبلد .
وفي حــرب 2003  حتــطّــمـت بــلــدات ومــؤســســات
بالقصف واالجتياح ثم النهب واحلرق والتفجير. ثم
جــاءت مـوجــة الـتــفــجـيــرات في االعـوام 2005 ومـا
ـكـتبـات الـعامـة سـاحة ـسـاجد وا بعـدهـا  فكـانت ا
الـتـفـجيـرات الـرئـيـسـيـة . وجاءت مـرحـلـة تـفـجـيرات
ــاحـقـة في ــرحـلـة ا تـنـظــيم الـقــاعـدة  وأعـقـبــتـهـا ا
ـدن والـبـلـدات الـرئـيـسـيـة  احـتالل تـنـظـيم داعش ا
ـنــظم وحتت وبــدء الــتــفـجــيــر اخملــطط له واحلــرق ا
ــنــهج . فـــلم يــبق شــاخـص تــاريــخي له اشـــراف 

ّ تفجيره . معنى ديني او انساني إالّ 
ـــوصل واالنـــبــار وحـــ وقـــعت مـــعــركـــة حتـــريــر ا
وصـالح الـدين وديـالى  رأيـنــا مـاحـدث في احلـرب
وصل  والـتي تعد الـتي أحالت مـدينـة كبـيرة مثـل ا
مركزاً اثارياً تاريخياً نادراً في الشرق االوسط الى

خرائب .
ـتسـلـسل  كانـت الوثـائق والـكتب في ذلك الـدمـار ا
سـتـنـدات  عـلى رأس اخلـــــسـائر  بـعـد الـبـشر وا

طبعاً .
 مـتى تـكون هـنـاك  لديـنـا مؤسـسات فـي ظل التـقدم
ــكن الـعـبث بـهـا في الـتـكـنــولـوجي في الـعـالم  ال 
فـتــرات االضـطـرابــات ?. وهل تـوجـد ضــمـانـات في

عدم تكرارها ?

ان الــكـثـيـر مـن حـاالت االكـتـئــاب قـد تـتـطــور وتـتـطـلب
مراجعة طبيب نفسي .. وثـمة الكثير من العوامل التي

زاجية تلك قد تلعب دوراً في احلالة ا
ـدة الــتي يــســتـغــرقــهـا من قــبـيـل شـدة االصــابــة  وا
تـبع ومـدى دقته  ومن ثم الـشـفاء  وطـبـيعـة الـعالج ا
يــلـعـب الـدعـم االجـتــمــاعي دورا ايــجــابـيــا كــبــيـرا في

حتس احلالة النفسية للمصاب ..
ثـم ان الــــــــــــريــــاضـــــة تـــــدفـع اجلـــــسم الن يـــــطـــــلق
هـد بـكـــــــمـيـات كبـيرة  وال ريب ) ا (االنـدورفــــــ
ان هــذه تـقــــــــــــل كــثـيـرا عــنـدمـا تــتـوقف الــريـاضـة

فجأة.
فــيـصـاب الـريـاضي بــاالكـتـئـاب  وقـد يــنـدفع احـيـانـا

للتعويض بتناول الكحول واخملدرات .
وحـتى لـو لم تـكـن االصـابـة اجلـسـديـة سـبـبـا العـتـزال
ـــارســة ـــفـــاجئ عـن  الـــريـــاضـي  فـــان الـــتـــوقف ا
الــريـاضــة يــشـكـل بـحــد ذاته ســبـبــا لــتـدهــور احلــالـة

النفسية ولالصابة  باالكتئاب 
واعـــــراضـه من قــــــلق وارق ..وقــــــد جـــــاءت كـل تـــــلك
االستنـتاجات بنـاء على بحث اجري عـلى مجموعة من
ـتــوقـفــون عن الـتــمـرين لــصـالح الــبـحث  الـعــدائـ ا
والذين شهدوا تدهورا نفسيا انحسر بعيد استئنافهم

التمرين …
و تـنــتـشـر فـي  الـكــثـيــر من الـدول في الــعـالـم مـراكـز
صـحـــــيـة تـعـنـي بـالـطب الـريـاضي  وتـؤدي خـدمـات
ـــصــابـــ واعــادة جــلـــيــلـــة في عالج الـــريــاضـــيــ ا

تاهــــيلهم . 
وقد شهدت اسـاليب العالج تطورا كـبيرا : حيث باتت
ـنظار  االمر ـفاصل مثالً جتـري بواسطة ا جراحة ا
ـصـاب من االلم الذي تـسـبـبه اجلـراحة الـذي خـلص ا

التقليدية  وقلص من فترة التعافي  . 
صـابة ويـعـمل اجلراحـون حالـيـا على اعـادة الـعظـام ا
الى وضـعـهــا الـذي كـانت عـلـيه قــبل احلـادث بـطـريـقـة
طـبـيـعيـة ..وثـمـة انـواع اخـرى من الـعالج تـعـتـمـد على

الليزر: كتلك التي 
تــســــــــــرع شــفـاء االنــسـجــة وتـقــلل االلم  والـعالج
الــقــائم عـــلى الــتـــــــحــفـــيــز الــكــهــربـي لــلــعــضالت 
وجـــهة واستـــــــــــخدام  الصدمة ا
والـذي يـعـمل عـلى حتـس دوران
الــدم في مـــنــطـــــــــــقــة االصــابــة

ويقلل من ضمور العضالت. 
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روى الرئيس األمريكي السابق
باراك أوباما جـانبا من احداث
حــيــاته  فـي خالل مــشـاركــته
ــيــة في أعــمـــال الــقــمـــة الــعـــا
لــلـمــجـلس الــدولي لـلــسـيــاحـة
والــســـفــر والـــتي أقـــيــمت في

مدينة إشبيلية بإسبانيا.
كـــريس نـــاســــيـــتـــا الـــرئـــيس
الــتــنـفــيــذي جملــمـوعــة فــنـادق
ية أجرى حوارا مع أوباما عا
وحتدث أوبـامـا عن دور السـفر
في اكــتــشــاف الــذات وحتــديـد
األهــداف في احلــيــاة وأهـمــيـة
االحــتـفــاء بــاالخــتالفــات الـتي

تميز كل ثقافة على حدة.
و قال  اوبـاما في تـصريـحاته:

أعــــتــــقـــــد أن الــــرحـالت الــــتي
اصـطــحــبت فــيـهــا ابــنـتيَّ هي
األكــثـر رسـوخــا في ذاكـرتي ال
شـك أن زيـــارة مــــكـــان جــــديـــد
والـتـعـرف على ثـقـافـة مخـتـلـفة
وأفكـار جـديدة من األمـور التي
قــد تـبـهـرك وتـنـمي عـقـلك لـكن
السـفر مع أطفـالك عنـدما ترى
نــظـرات حب االســتـكــشـاف في
أعــــيــــنــــهـم أروع من أي شيء

آخر.
الــرئـــيس األمـــريــكي الـــســابق
أضـاف لـهـذا أرى أن الـرحالت
األقــــرب إلى قـــلــــبي كــــانت مع
ابــنــتيّ وكــان بـعــضــهــا أكــثـر
تـــمـــيـــزا مـــثل رحـــلـــتـــنـــا إلى
الـكـرمـلـ عنـدمـا كـنت رئـيـسا

ـنـزل فـقـد أغـريـهـما وغـادرت ا
ــتــعـة لــقــضـاء وقت بــرحـلــة 
أطـول مـعـنـا ألنـهـمـا ال تـقدران

على حتمل تكلفتها.
وأضــاف جتــربـــة الــســفــر في
ـيـزة مــرحـلـة الـشـبـاب كـانت 
أيـضــا فـإن والــدي كــمـا يــعـلم
الــبــعض يــنــحــدر من كــيــنــيـا
لكـنني لم أعـرفه معـرفة وثـيقة
إذ لم ألــتــقــيه إال مــرة واحــدة
فــــقــــد نـــشــــأت فـي الــــواليـــات
ـتـحـدة وعـنـدمـا زرت كـيـنـيـا ا
للمرة األولى كـنت في منتصف
الـــعــشـــريـــنـــيـــات من عـــمــري
وحـيـنـهـا كـنت قـد تـخـرجت في
اجلـامـعـة وعـمـلت وكـان والدي
ـــــــــنـــــــــيـــــــــة. قـــــــــد وافـــــــــتـه ا

وكــانـت ســـاشـــا حــيـــنـــهـــا في
الـسـابــعـة من عـمــرهـا وكـانت
تـرتـدي معـطفـا طـويال جـعلـها
تــــبــــدو كـــاجلــــواســــيس ومن
روســيـا سـافـرنـا إلى إيـطـالـيـا
حـــــيث كــــنـت أحــــضـــــر قــــمــــة
الـــــــعــــــــشـــــــرين وزارا رومـــــــا
والـفـاتـيـكــان والـتـقـيـا الـبـابـا..

وبعدها سافرنا إلى غانا.
وتــابع: لن أنــسى أبــدا مــتــعــة
مــشــاهـدة الــفــتــاتـ تــقــومـان
بـرحـلـة حـول الـعـالم وهـمـا في
الــــســـابــــعـــة والــــعــــاشـــرة من
عـــمـــرهــمـــا لـــلــمـــرة األولى في
حياتـهما لـكن متعـة السفر مع
ابــنـتيّ اآلن تـضــاعـفت بـعـد أن
بـلــغت الـكــبـرى عــشـريـن عـامـا
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فى الـــوقت الــذى يـــعــانـى فــيه
ـصريـون من ازمة اقـتصـادية ا
خـانــقـة بــفــعل زيـادة االســعـار
وجـــــــشـع الــــــــتـــــــجـــــــار فـــــــان
االحـصائـيـات تشـيـر الى زيادة
ـصـريـ عـلى الـطـعام انـفـاق ا

خالل شهر رمضان . 
واشــار اخــر تــقــريــر لــلــجــهـاز
ـركـزى لــلـتـعـبــئـة واالحـصـاء ا
ـصــريـه تـنــفق الـى ان االســر ا
44.9 من اجـمـالـى مـيـزانـيـتـها
عــــلى الـــــطـــــــعــــام ســـــنــــويــــا
ويــســـتــحـــوذ شـــهــر رمـــضــان
ــئــة من مـــنــفـــردا عــلى 15 بـــا
ئة من حجم االنفاق منها 6 با

ــنـتــزهـات مــيـزانــيـتــهم عـلى ا
والـلــيـالى الــرمـضــانـيـه مـسـاء
ـئة لالحـتـيـاجات ونـسبه 3 بـا
الــــــــعـاديه كــالــسـجــائــر الـتى
ـصـريـ اموال يـنـفق عـلـيـهـا ا
كـثـيـره بـعــد االفـطـار وبـحـسب
دراسـه اقـــــــتـــــــصـــــــاديـه فــــــان
مــحـافــظـات الــقـاهــره الـكــبـرى
واالسـكـنــدريه تـأتى فى مـقـدمه
احملـافــظـات الــتى يـزيــد فـيــهـا
االنــفـاق فى شـهــر رمـضـان فى
حــ يــتـراجع فـى احملـافــظـات
احلدوديه مثل مـطروح وشمال

سيناء.
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