«الوفاق» �صحيفة يومية «�سيا�سية -اقت�صادية -اجتماعية»

ال�سجاد(ع):
قال الإمام ّ
ال دين ملن دان اهلل بطاعة الظامل
الأوقات ال�رشعية ح�سب �أفق طهران:
اذان املغرب (اليوم)20:42 :
اذان الظهر (اليوم)13:04 :
ً
اذان الفجر (غداً) 04:01 :شروق الشمس (غدا)05:48 :

و صحيفة عالم العربي
في ايران

 500مترجم أضربوا
عن العمل داخل البرملان
األوروبي!

ا�سعدمت �صباحا

«مش بهمن أنا جنكيز»!

بدءاً من اليوم سنستمع سوية وعلى مدى أربعة أسابيع باملونديال ..مافيش فرق شيوخاً أو
شباباً أو عيال ..ايوه يابو ليال ..خ ّلي بالك من العيال ..وأنا سأحضر ماتش الكورة ..والكورة
يا أحبيت مافيهاش صغري أو كبري ..ك ّلنا حنبها ..نلعبها أيام الشباب ونستمتع مبشاهدتها
أيام الشيخوخة ..نبص ونأكل خوخة..
شو حلو يف املباراة األوىل إلفتتاح املونديال يلعب فريق عربي مسلم هو املنتخب الوطين
السعودي «عودي ليال الوصل عودي ..عودي فقد احرتقت جدودي» مع مني؟! مع منتخب
البلد املضيف ..يا عيين أخواننا الروس سوف لن يقلبوا الطاولة علينا وتقول« :يا ضيفنا لو
زرتنا لوجدتنا ..حنن الضيوف وأنت رب املنزل» وإذا قالوا هيك فنحن سنحوّل هلم املستطيل
األخضر اىل قاعة رقص سامبا ..ويكون شعارنا «إذا كان رب البيت بالدف ناقراً ..فما شيمة
الباقني إال الرقص والطرب»..
دعونا من الرقص والطرب ..ومتنياتنا باحلظ األوفر لألخضر أبو خضر اخلضري ..جعل
اهلل أيامكم كلها خضار على خضار ..وإن كانت املقدمات ال تبعث على اإلطمئنان ..افهمها
كويس يا علوان ..حيث انتشر مقطع فيديو مثري وصاخب ..حسناوات املنتخب الروسي لكرة
القدم ..توجهن اىل الرجال الالعبني يف املنتخب الروسي لكرة القدم حيثنهم على املثابرة
واإلب��داع واإلس ��راع ..والتكنيك والتكتيك وروع��ة اإلداء وحسن البالء ..لعبة اإلفتتاح يف
ملعب «لوجنيكي» يا عيين أنتم بإنتظار احلوافز إذا فزمت يف هذه اللعبة..
م��ادام صار هيك امل �وّال فإن عمكم العجوز وعنده روح رياضية هذه األي��ام جرى ال��دم يف
عروقه ..ورح��ت أتذكر هند بنت عتبة ..هنود أم عيون السود ..وهي مجع من القرشيات
السفيانيات وهن حيضرن ويشجعن املشركني على املسلمني قبيل معركة أُ ُح��د« ..حنن
بنات طارق ..منشي على النمارق ..أن تقبلوا نعانق ..أو تدبروا نفارق»..
ال ي��اع��م على مهلك ه��ذه ح�س�ن��اوات املنتخب ال��روس��ي م��ش زي أم م�ع��اوي��ة ..ش�ق��راوات
حسناوات ..مصباح ألف واط ..بالش عياط ..قلت لزميلي واللي لو كنت مكان أي العب من
الفريق الروسي وأمسع هيك تشجيع وحتفيز ..أنقلب من بهمن اىل جنكيز وأشوت الكورة
أسجل هدفني!!..
على اهلدف السعودي وبضربة واحدة ّ
حممد بهمن
Bahman_1941@yahoo.com

أكبر مائدة إفطار في العالم بطول
 6كيلومترات!
نظمت شرطة دبي( ،إفطار عام زايد) أطول مائدة إفطار يف العامل
بلغ طوهلا  6كيلومرتات لعدد  12ألفاً و 830عام ًال يف مدينة دبي
الصناعية يف جبل علي.
وجهزت الشرطة املائدة بطول  6كيلومرتات لـ 12ألفا و 830عامال
صائما يف مدينة دبي الصناعية يف جبل علي .من جانبه ،قال اللواء
ال�س�لال سعيد ب��ن ه��وي��دي الفالسي ،مدير اإلدارة العامة للشؤون
اإلدارية ورئيس مبادرة (إفطار عام زايد) :إن تنظيم هذا اإلفطار كان
حت ��دي ��ا ك� �ب�ي�را ،وت�ط�ل��ب
ج �ه��ودا مكثفة استغرقت
حن � ��و  200س� ��اع� ��ة ع �م��ل
تقريبا ،وشارك يف تنفيذها
 250م��وظ �ف �اً م ��ن ش��رط��ة
دب���ي م ��ن خم�ت�ل��ف ال��رت��ب
وامل� �ن ��اص ��ب .وأع� � ��رب ع��دد
من العمال الذين حضروا
اإلف � �ط� ��ار ع� ��ن س �ع��ادت �ه��م
ب �ه��ذه ال�ب�ي�ئ��ة وب��ال�ترح�ي��ب
وال �ت �ن �ظ �ي��م امل �م �ي��ز ال ��ذي
وج � ��دوه ،م��وج�ه�ين الشكر
لشرطة دبي على جهودها.

العثور على ضابط
«اختفى» قبل  35عام ًا!

ع �ث��رت ال�س�ل�ط��ات يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة على
ضابط ك��ان يعمل يف س�لاح اجل��و األم�يرك��ي،
ان �س ��وا أب � ��واق ال �ف��وف��وزي�لا،
فما سيثري احلماس يف مالعب
ك� ��رة ال� �ق ��دم ب �ن �ه��ائ �ي��ات ك��أس
ال �ع��امل يف روس �ي��ا ه��ذه امل ��رة شيء
خمتلف ،إنه مالعق.
فاللوشكا التقليدية أو املالعق
هي اليت ستبعث ضجيجاً يف املدن
الروسية اإلحدى عشرة املستضيفة
لكأس ال�ع��امل ،م��ن كالينينغراد
إىل ايكاترينربج .واحلصول على
ملعقة خشبية يف منافسة رياضية
كربى قد ال يبدو غريبا مثل آلة
الكاشريوال الربازيلية ،لكن معظم
الناس سيكونون سعداء ألن النقر
باللوشكا التقليدية ليس مدويا
مثل أبواق الفوفوزيال اليت كانت
يف جنوب أفريقيا.ش
وي��ق ��ول م�ص�م�م��و ال�ل��وش�ك��ا

 500م�ترج��م مل ي �ش��ارك��وا ،ي��وم ال�ث�لاث��اء 12
ي��ون �ي��و/ح��زي��ران ،يف اج�ت�م��اع اجلمعية العامة
للربملان ،ومل يرتمجوا املداوالت.
وي�ترج��م ه��ؤالء أع�م��ال ال�برمل��ان ،ال��ذي يوجد
مقره يف مدينة سرتاسبورغ الفرنسية ،إىل اللغات
الرمسية الـ 24يف االحتاد األوروبي.
ويشكو املرتمجون من إجراء تعديالت زادت من
ساعات عملهم دون األخذ برأيهم .ونفذوا إضرابا
لتحسني ظروف عملهم.
ويف كلمة هلا أم��ام اجلمعية العامة ،أعربت
م��اري �س��ا م��ات �ي��اس ،وه ��ي ن��ائ �ب��ة ب��رت �غ��ال �ي��ة ،عن
تأييدها للمرتمجني.
وق ��ال ��ت م ��ات� �ي ��اس( :يف ال �ب�رمل� ��ان ،ال � ��ذي هو
ب �ي��ت ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،حن ��ن ال حن�ت�رم احل �ق��وق
الدميقراطية).
وت��اب �ع��ت( :مت إج �ب ��ار ب �ع��ض امل�ت�رمج�ي�ن على
العمل ،بالفعل ما جرى أمر مؤسف).
فيما أع��رب ن��واب آخ ��رون ع��ن تأييدهم لقرار
املرتمجني باإلضراب عن العمل ،ودع��وا الربملان
األوروبي إىل إعادة تنظيم ساعات عملهم.

أخير ًا «املذيعة األم»
تقرأ النشرة «مبتسمة»!
ت� �ل ��ت امل ��ذي� �ع ��ة (األم) يف
كوريا الشمالية ،ري تشون
ه��ي ،ب�ن�برة متفائلة تقريراً
م �ط��و ًال ح ��ول زي� ��ارة الزعيم
كيم يونغ أون إىل سنغافورة
ل�ل�إج� �ت� �م ��اع م � ��ع ال ��رئ� �ي ��س
األمريكي دونالد ترمب.
وي� � �ق � ��ول خ � �ب� ��راء ال �ل �غ ��ة
ال�ك��وري��ة إن ت�ش��ون ه��ي ،ذات
الـ 70عاماً حتاول عادة تقديم
اخلرب بطريقة بسيطة إذ إنها (ختاطب املشاهد بسالسة وهدوء بعيداً
عن الصراخ أمام عدسة الكامريا) ،وهو توصيف يتعارض بالكامل مع
االنطباع الذي يتولد لدى من يشاهدها من اجلاهلني بلغتها .وولدت
هذه املذيعة زمن االحتالل الياباني لكوريا ،يف مقاطعة Gangwon
بالوسط الكوري الشمالي ،من عائلة فقرية طبعاً ،ودرست الفنون يف
(جامعة بيونغ يانغ) للمسرح والسينما.
ثم اختاروها مذيعة لألخبار يف (التلفزيون املركزي الكوري) أو
 KCTVاختصاراً ،ويف أقل من  3سنوات أصبحت فيه كبرية املذيعني
أهمية ،وكانت هي من أذاع يف  1994وفاة كيم ايل سونغ ،مؤسس
الدولة الكورية الشمالية وجد الرئيس احلالي.

وقد اختفى عن األنظار منذ عام  ،1983وفق ما
ذكرت وسائل إعالم أمريكية.
وق� ��ال م�ك�ت��ب ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات اخل��اص��ة ب��ال�ق��وات
اجلوية إن ويليام ه��وارد هيوز ،اعتقل يف منزله
يف والية كاليفورنيا بعد حتقيق يف قضية تزوير
تتعلق بهوية مزيفة كان يستخدمها الضابط.
وشارك هيوز يف عمليات التخطيط والتحليل
السرية ألنظمة املراقبة والتحكم واالت�ص��االت
يف حلف مش��ال األطلسي يف احل��رب ال�ب��اردة مع
االحت��اد السوفييت آن��ذاك ،وختصص يف مراقبة
الرادار .وكان هيوز يبلغ من العمر  33عاماً وأعزباً
عندما اختفى من قاعدة كريتالند اجلوية ،وفق
ما ذكرت قناة (إن بي سي) األمريكية.
وشوهد هيوز آخر مرة يف ألباكركي ،أكرب

م��دن والي��ة نيومكسيكو ،وه��و يسحب أكثر من
 28ألف دوالر يف صيف عام  ،1983بعد عودته من
إجازة استمرت أسبوعني يف أوروبا.
وق ��ال ��ت م�ت�ح��دث��ة ب��اس��م م�ك�ت��ب التحقيقات
اخلاصة إنه ال يوجد مؤشرات على ت��ورط هيوز
يف التأمر ضد الواليات املتحدة لصاحل االحتاد
السوفيييت أو تسريب أي معلومات سرية.
وأخ�بر هيوز السلطات بعد احتجازه ،األربعاء
املاضي ،أنه كان مكتئباً بسبب وج��وده يف سالح
اجلو لذلك قرر الرحيل ،وزيف هويته وعاش يف
كاليفورنيا منذ ذلك احلني.
ووج�ه��ت السلطات إىل هيوز تهمة ال�ف��رار من
اخلدمة واحتجزته يف قاعدة (ترافيس) اجلوية
يف والية كاليفورنيا.

روسيا تستعد باملالعق إلثارة الحماس
بكأس العالم

ال��ذي��ن يطلقون على آلتهم اسم
(م�لاع��ق ال�ن�ص��ر) إن �ه��م أرادوا أن
تكون لديهم آلة تسمح بإيقاعات
خمتلفة ولن تكون مزعجة للغاية،
وهي تأتي بألوان خمتلفة وأشكال
تقليدية.
وأف � � � ��اد م� �ن� �ت ��ج ي� ��دع� ��ى رس��ت ��م
جنمانوف (عند اختيار آل��ة متثل
روس �ي��ا وت�ع�ك��س ال�ق�ي��م الثقافية
ال��روس �ي��ة ك ��ان ل��دي�ن��ا خ �ي��ار من
ث �ل�اث� ��ة :ت ��ري �ش ��وت �ك ��ا (امل� �ص� �ف ��ق)
وال �ش �ي �ك ��رز (اهل� � � ��زاز) وال �ل��وش �ك��ا
(امللعقة) ،لكننا ولتفادي مشكالت
واجهتها دول أخرى مثل يف حالة

آل ��ة ال �ك��اش�يروال ال�برازي �ل �ي��ة ال�تي
ت�ص��در ص��وت��ا ي�ب��دو كخلية حنل
وآلة صوتها مرتفع جدا وال تتيح
لك التصفيق ،اخرتنا املالعق).
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �غ�ير امل ��اه ��ري ��ن يف
ال � �ع� ��زف ع �ل ��ى اآلالت ال�ش�ع�ب�ي��ة

اخل�ش�ب�ي��ة ال ��روس �ي ��ة ،سيكون
ب��وس��ع املشجعني ش ��راء نسخة
بالستيكية خ��اص��ة م��ن اللوشكا
م�ت�ص�ل��ة م ��ن أع �ل ��ى جل �ع��ل ع��زف
امل�ل�اع ��ق ل�ط�ي�ف��ا وس� �ه�ل�ا .ون � ��ادرا
م ��ا ُت �س �ت �خ��دم اآلالت ال�ش�ع�ب�ي��ة
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة يف ع� ��زف امل��وس�ي�ق��ى
يف روس �ي��ا احل��دي �ث��ة ،ل�ك��ن معظم
الروس أتيحت هلم فرصة لتجربة
اللوشكا والشيكرز والرتيشوتكا
يف دروس املوسيقى األساسية يف
مرحلة ري��اض األط�ف��ال .ولذلك
س �ي �س �ت �ع �ي��د اجل� �م� �ه ��ور ال ��روس ��ي
مهارات الطفولة للعزف يف حفل
استقبال مثري لالعبني واملشجعني
األج��ان��ب يف امل �ب ��اراة االفتتاحية
لكأس العامل يوم  14يونيو احلالي
بني روسيا والسعودية.

و صحيفة عالم العربي
في ايران

تصدر عن وكالة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء «إرنا»
املدير املسؤول ورئيس التحرير :مص ّيب نعيمي
العنوان :ايران/طهران -شارع خرمشهر -رقم 208
اهلاتف 05 :أو +9821/84711207 - +9821/88751802
الفاكس +9821/88761813 :صندوق الربيد15875-5388 :
اإلشرتاكات +9821/88521954 :أو +9821/88748800
اإلنتشارات 92 :أو  +9821/88548895تلفاكس اإلعالنات+9821/88745309 :
مكتب الوفاق بريوت/لبنان+961/1843147 -1843145 :
عنوان «الوفاق» على اإلنرتنتwww.al-vefagh.com :
الربيد اإللكرتونيal-vefagh@al-vefagh.com :

كاريكاتري

ماذا أكل الزعيمان ترامب وكيم ؟!
رغم ما حققته القمة من (جناح دبلوماسي!) مل حيقق الرئيس األمريكي
دونالد ترامب هدفه كام ًال من رحلته إىل سنغافورة ،للقاء الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون.
فقد سبق لرتامب ،الذي يعشق شطائر الربغر ،القول إنه يرغب يف مناقشة
امللف النووي الكوري الشمالي مع كيم (أثناء تناول وجبة برغر)!.
إال أن قائمة الطعام اليت قدمت على طاولة غداء الزعيمني ومرافقيهما،
تنوعت بني أصناف عدة بعضها كوري مشالي واآلخر عاملي ،فيما خلت من
الشطائر املفضلة لرتامب ،وتكونت من:
املقبالت:
كوكتيل اجلمربي مع سالطة األفوكادو.
سالطة مانغو خضراء مع صلصة العسل والليمون واألخطبوط.
أويسيون ،وهو طبق كوري مشالي من اخليار احملشو.
الطبق الرئيسي:
حلم الضلوع مع بطاطا مطهوة وبروكوليين (نبات يشبه الربوكلي)
حمضر على البخار وصلصة النبيذ األمحر (طبق جانيب).
توليفة من حلم اخلنزير احللو واحلادق وأرز مقلي مع الصوص احلار.

طبق (دايغو جوريم) ،املكون من مسك القد املطهو ببطء يف صلصة فول
الصويا مع الفجل.
احللويات:
تارت الشكوالتة الداكنة.
آيس كريم بالفانيليا مع صوص الكريز.
تارت الرتوبيزيان.

أغرب القبائل« ..الشياطني الصفر» أحفاد جنكيز خان يتزوجون النسور
عاشوا فرتات طويلة جببال التاي يف منغوليا
الغربية وهي املنطقة اليت جاء منها جنكيز خان،
القائد املغولي الذي أثار حوله جد ًال واسعاً ،ويراه
املنغوليون ومنهم ال�ك��ازاخ رم��زاً للقوة وموحداً
لقبائل التتار واملغول ومؤسس أكرب إمرباطورية
عرفها التاريخ امتدت رقعتها من الصني حتى
اجملر ،ويعتربون أنفسهم حفدة اخلان األكرب.
وه ��م ال �ق �ب��ائ��ل ال��وح �ي��دة ال�ت�ي م ��ازال ��ت ت�ق��وم
بالصيد مع النسور الذهبية منذ ع��ام  340قبل
امليالد إنها قبيلة الكازاخ ،وتعين باللغة العربية
القبيلة احل ��رة ،وه��م آخ��ر الساللة املنغولية يف
العامل وهاجروا إىل كازاخستان والصني وروسيا
وأوزبكستان.
يعيشون بشكل غريب للغاية ،فمنذ ع��ام 940
قبل امليالد ارتبط الكازاخ بالنسور ويزرعون فقط
للطعام وبقية حياتهم حمورها اخليول والنسور،
ويطلقون على عالقتهم بالنسور (اهلاكسييت)
وتعين االرتباط الالنهائي.
ومن تقاليد الكازاخ عند الضيافة تقديم طعام
مميز يسمى األص��اب��ع اخلمسة وال ي��ؤك��ل إال
باألصابع اخلمسة.
كما مينع ال��زواج من األق��ارب وجيب أن تكون
املسافة بني منزل العريس ومنزل العروس  7أحبر
(يقصدون أنهر) ويقدم العريس مهرين أحدهما
للعروس والثاني ألمها مقابل رضاعة العروس،

وينقسم امل�ه��ر إىل  77م��ن اخل�ي��ول األصيلة إذا
كان العريس غنياً و 47خي ًال إذا كان متوسط
احلال وأخرياً  17خي ًال إذا كان فقرياً.
وطريقة ال��زواج لديهم غريبة للغاية إذ يذهب
ال �ع��ري��س إىل م �ن��زل ال� �ع ��روس وي�ن�ت�ظ��ر ب�ع�ي��داً
خبيوله ،وينتظر أهله وأهل العروس ،فإذا مسع

التهاني واألص� ��وات العالية يعين ه��ذا القبول
وي�ت�ه�ي��أ الن �ت �ظ��ار أه �ل��ه ل�ي�س�ح�ب��وه إىل مقابلة
ال �ع��روس ،وعلى العكس إذا س��اد الصمت املكان
انسحب العريس خبيله وعاد لبيته ،ويعين هذا
عدم القبول.
حافظ الشعب الكازاخستاني أو شعب الكازاخ
يف منطقة التاي يف غرب منغوليا على ممارسة
التقاليد القدمية اخلاصة بهم وعمرها  4000عام

مبا يف ذلك الصيد مع النسور.
تعيش قبائل الكازاخ مع النسور بكل شيء حتى
أن�ه��م ي�ع�ت�برون عالقاتهم م��ع ال�ن�س��ور الذهبية
الضخمة أنها ك��ال��زواج بني الرجل والنسر ،ال
ميكن أن ينفصال ،وتعيش قبائل الكازاخ حياة مل
تتغري منذ عشرات القرون حيث يسكنون يف خيام
حتى اآلن وينتقلون ثالث مرات حسب الطقس يف
العام بصحبة عائالتهم وثروتهم احليوانية ،واليت
تتضمن يف العادة املاعز واألغنام واخليول.
ويلبس الكازاخ األزي��اء التقليدية مع معاطف
الفرو املصنوعة من جلود الثعالب أو الذئاب اليت
اصطادها النسور.
يقوم الرجال من قبيلة الكازاخ بتدريب النسور
مل ��دة مخ ��س س �ن ��وات وخ �ل�ال ه ��ذه ال �ف�ت�رة جيب
أن يعامل النسر ب��اح�ترام وإال ق��د يطري بعيداً
وال يعود أب ��داً ،وامل ��درب يغين لطائره باستمرار
ويتحدث معه حتى تبقى نربة صوته يف ذاكرة
الطائر ،ويأكل مع النسر ويشرب معه ويبيت
معه وبعد مخس سنوات يتم اإلف��راج عن النسر
املدرب.
وت�ت�م�ي��ز ط��ري �ق��ة رع��اي �ت �ه��م ل�ل�ن�س��ور وك��أن�ه��ا
أطفاهلم أو زوجاتهم ولديهم رواب��ط غري عادية
م��ع طيورهم ،ويعترب م��ن ال�ع��ار على ال��رج��ل أن
يطري نسره وال يعود ،وهنا يالم كثرياً ألنه مل
حيسن معاملة النسر.

ادفع  30استرلينيا تصبح «لوردا»!
هل ترغب يف االنضمام اىل صفوف النبالء االسكتلنديني؟ يزدهر هذا
القطاع يف اسكتلندا ما يسمح ألشخاص عاديني بأن حيصلوا على لقب
على الورق أقله.
شركة «هايلند تايتلز» منحت ألقاباً اىل ما ال يقل عن  250ألف
شخص من مواطين دول بعيدة مثل اسرتاليا وكندا وروسيا.
ففي مقابل  30جنيهاً اسرتلينياً ( 40دوالراً) ميكن ألي شخص احلصول
على شهادة متنحه لقب «لورد» أو «لريد» او «ليدي» وقطعة صغرية من
األرض مساحتها  0.0932مرت مربع يف تالل منطقة هايالند االسكتلندية
اخلالبة .وتزيد األسعار كلما زادت مساحة األرض.
ويوضح بيرت بيفيس املدير العام هل��ذه الشركة ومقرها يف تشانل
ايالندز ان العائدات املسجلة واليت ال يكشف عنها تكرس للمحافظة على
احملميات الطبيعية .ويؤكد ان الزبائن يدركون جيداً أنهم لن يصبحوا
من أبناء الطبقة األرستقراطية.
وي�ق��ول« :ك��ل شخص يرغب يف أن يصبح «ل ��ورداً» وإن صغرياً على
قطعة أرض» ،مشرياً اىل ان املشرتين «ال حياولون القول انهم مالكو
أراض كبار أو منافسون لكبار العائالت االسكتلندية».
وتبقى قطعة األرض املباعة ملكاً لشركة «هايالند تايتلز» .ويوضح
النائب اندي وايتمان املتخصص يف الشؤون العقارية «ال ميكن امتالك
أي شرب من األرض بشكل قانوني يف اسكتلندا».

ويضيف« :الناس أح��رار يف ش��راء ما يشاؤون عرب االن�ترن��ت .البعض
يشرتي جزءاً من القمر أو ما يشبه ذلك ( )..هذا خيارهم».
يف أيار/مايو زار أشخاص من نساء ورجال حصلوا على لقب من شركة
«هايالند تيتلز» أراضيهم يف وادي غلينكو .
ويوضح اهلولندي ستيفن شولته ( 73عاماً)« :نقوم بذلك من أجل
التسلية وإنه للطيف أن ننتمي اىل جمموعة أشخاص ظريفني حياولون
أن حيسنوا العامل».
وترى فيكتوريا زونر ( 31عاما) وهي من مقاطعة الربتا الكندية «حنن
ال نبذر املال فع ًال .فالزيارة يف حد ذاتها رائعة ونطلع خالهلا على العمل
ال ��ذي ينجز» .وي��رح��ب التجار احملليون أي�ض�اً بتدفق السياح الذين
ينفقون ما معدله  350جنيها اسرتلينيا ( 465دوالراً) خالل زيارتهم.

