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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 3.20
املغرب 6.38
العشاء 8.07

الفجر: 3.20
الشروق 4.52
الظهر 11.45

حار + سحب متفرقة والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 8 الى 30 كلم/ ساعة.

العظمى: 43
الصغرى: 25

أعلى مد: 
4.45 ص ـ 3.07 م

أدنى جزر:
9.57 ص ـ 10.37 م

أبعد من الكلمات

إغالق برج إيڤل بسبب تفشي  النشل
باريس � )أ.ف.پ(: أقفل ب���رج ايفل يوم اجلمعة املاضي، 
أمام العموم بس���بب توقف املوظفني في هذا املعلم األشهر في 
باري���س عن العمل احتجاجا على ازدياد عمليات النش���ل في 
املوقع. واختارت »أكثرية« املوظفني »التشديد على حقهم في 
التوقف عن العمل« بسبب »ازدياد ارتكابات النشالني في برج 
ايفل وإثر اعتداءات وتهديدات ع���دة«، على ما ورد في بيان. 
وأكدت الش���ركة املش���غلة ملوقع برج ايفل أن هذا املعلم »لم 
يستطع فتح أبوابه أمام العامة عند الساعة 9.30« من صباح 
اجلمعة، مبدية أسفها »للضرر الذي حلق بالزوار الذين بدأوا 

بالتوافد الى املكان«.

اقفال برج ايفل بسبب تفيش
عمليات النشل 

اك� املعامل جذبا
للزوار يف العامل

انشئ يف مناسبة
املعرض الدول

عام 1889
665 1 درجة
لبلوغ القمة

الزوار

اك� من 250 مليون زائر
منذ افتتاحه

الدول الـ 10 املتصدرة 
من حيث عدد الزوار (%)

المصدر� برج ايفل

فرنسا
ايطاليا
اسبانيا
الواليات املتحدة
بريطانيا
املانيا
الربازيل
روسيا
االرجنت�
كندا

324 م

276 م

115 م

57 م

10.4%

7 مالي�
السياح االجانبسنويا

90%

2.4%
246810

سيلفي 
»قاتل« 

موسكو � أ.ف.پ: أطلقت شابة روسية النار خطأ 
باجتاه رأسها، عندما كانت تلتقط صورة »سيلفي« 

مع مسدس على ما قالت شرطة موسكو.
وذكرت وكاالت األنباء الروس���ية أن املوظفة 
البالغة 21 عاما، أخذت املسدس وهو من عيار تسعة 
ميلليمترات بعدما تركه أحد عناصر احلراس���ة 

في الش���ركة التي تعمل فيها، وأرادت أن تلتقط 
صورة لنفس���ها مع السالح. لكنها ضغطت على 
الزناد عن طريق اخلطأ، فاستقرت رصاصة في 
رأسها من مسافة قريبة. ووقع احلادث اخلميس، 
وأكدته الشرطة اجلمعة على ما ذكرت وكالة أنباء 

»إنترفاكس«.
»لن أرمي ميدالية التتويج بلقب الدوري 

اإلجنليزي إلى اجلمهور، بل سأعطيها إلى 
ابني ليحتفظ بها، ألنه يسرق مني كل شيء 

كالقمصان وامليداليات والكؤوس«.
٭ مدرب تشلسي اإلجنليزي وبطل 
اجنلترا البرتغالي جوزيه مورينيو 

ردا على سؤال حول االحتفاظ 
مبيدالية اللقب.

»أمتنى لو كنت أمتلك اجلرأة لعدم اللجوء 
جلراحة جتميلية ولكنها منحتني عشر 

سنوات إضافية من العمل«.
٭ النجمة األميركية جني فوندا 

)77 عاما( في حديث لصحيفة 
»الغارديان« البريطانية.

»الوشم على اجلسد مينعك من التبرع 
بالدم لـ 12 شهرا، لذلك ال أحبذ هذه 

العادة، وأعتقد أن سيارة »الفيراري« ال حتتاج إلى 
»ستيكرز« لتبدو أجمل«.

٭ أفضل العب  في العالم وجنم 
ريال مدريد اإلسباني كريستيانو 
رونالدو في تعليق له على تفشي 

ظاهرة الوشم على اجلسد بني جنوم 
الكرة والرياضة عموما.

»التفكير بالنسبة لإلنسان هو مثل التحليق 
بالنسبة للطائر. ال تسلك سلوك الدجاجة 

إذا أمكنك أن تكون قّبرة«.
٭ ألبرت أينشتاين في رسالة إلى 
طالب إحدى اجلامعات البرازيلية 

بقيت محفوظة في خزائن اجلامعة 
مدة 65 عاماً واكتشفت أخيراً.

»ال ميكننا االستسالم حلزب احملافظني«.

٭ وزيرة الداخلية في حكومة الظل 
واملرشحة لزعامة حزب العمال 
البريطاني، ايفيت كوبر مشددة 

على انه ال ميكن حلزبها االستسالم 
وترك الساحة السياسية خالية امام 

حزب احملافظني.

»االنتهاء من اإلجراءات اخلاصة بإنشاء القوة 
العسكرية العربية املشتركة قبل 29 يونيو 

املقبل«.
٭ رئيس أركان حرب القوات 

املسلحة املصرية الفريق محمود 
حجازي معلنا االنتهاء من عمل 

رؤساء األركان بشأن إنشاء قوة 
عربية عسكرية مشتركة قبل يوم 

29 يونيو املقبل.

»الصني تريد العيون على السيارات 
واالستثمارات، ال على اجلميالت. لذا 

لن يسمح بكشف أكثر من سنتيمترين فقط لكل 
عارضة«.

٭ شعار حملة حكومية تتبناها 
الصني مؤخرا وتطبق على أغلب 

معارضها. حيث مت حظر العارضات 
العاريات ووضع قواعد على 

مالبسهن. مع فرض غرامة قدرها 
800 دوالر على العارضات اللواتي 
تكشفن »أكثر من سنتيمترين من 

أجسادهن«.

»اسمي راشيل وأنا بحاجة ملساعدتكم«

٭ رسالة األميركية راشيل فروخ، 
37 سنة، في ندائها اليائس للحياة، 

عبر يوتيوب تطلب فيه املساعدة.
حيث تعاني من مرض األنوروكسيا 
ـ فقدان الشهية ـ منذ 10 أعوام، وال 

يزيد وزنها على 25 كيلو، وقد أخبرها 
األطباء بأنها بحاجة لعالج مكلف جدا 

لتبقى على قيد احلياة. فأعدت مع 
زوجها صفحة GoFundMe وجتاوزت 

التبرعات املقدمة لها مائة ألف دوالر.




