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47 القاهرة ـ رويترز: قال البنك املركزي املصري 
في بيان امس إن رئيس دار طباعة النقد استقال 
مـــن منصبه بعدما اكتشـــف البنك اختالس 2.8 
مليون جنيه مصري )500 ألف دوالر( قبل بضعة 

أسابيع.
وقال البيان إن البنك املركزي قبل استقالة وكيل 
محافظ البنك املساعد املسؤول عن أعمال دار طباعة 

النقد وذلك بعد التحقيق في الواقعة.
واضاف أن البنك املركزي أحال واقعة االختالس 
إلـــى النيابة العامة التي حتقق فيها حاليا، وقال 
البنك في البيان »كشفت املؤشرات األولية عن عدم 
االلتزام الكامل باجراءات العمل احملددة في نهاية 
احدى مراحل االنتاج دون غيرها من املراحل األمر 

الذي تسبب في حدوث هذه الواقعة«.

استقالة رئيس دار طباعة النقد في مصر بعد سرقة 500 ألف دوالر

طفلة بـ 4 كلى في بريطانيا
لندنـ  يو. بي.آي: اذهلت طفلة بريطانية 
تناضـــل للبقاء على قيد احلياة بعد توقف 
كليتيها عن العمل االطباء املعاجلني بعدما 
اكتشفوا ان في جســـمها كليتني اضافيتني 

سليمتني.
البريطانية ان  وذكرت صحيفة »صن« 
اجنل بورتون )8 سنوات( كانت تعاني من 
التهابـــات مؤملة هددت بتدمير كل اعضائها 
احليوية وعندما اخضعـــت جلراحة تبني 
ان لديهـــا ما يعرف بـ »الكلى املضاعفة« ما 
يعني انه بدال من وجود كليتني في اجلسم 

ثمة 4 كلى.
واكـــد االطباء ان الكليتـــني االضافيتني 
تعمالن بشكل منتظم وجيد ما ادى الى عالج 

وضعها الصحي املتردي.
واكدت والدة الطفلـــة كلير بورتون 23 
ســـنة، من مدينـــة الوث البريطانية ان  ما 
حصل مذهل واآلن ال ميكن الحد ان يعرف 
انها كانت مريضة، ونحن ممتنون الن آجنل 

عادت الى فرحتها ووضعها الصحي.
واشارت الى ان الصور باالشعة السينية 
السابقة لم تكشف عن وجود الكلى االربع 
التي ظهرت عند اخضـــاع الطفلة جلراحة 
ترمي الى وضع صمام في جســـمها، يشار 
الـــى ان وجود 4 كلى في اجلســـم امر نادر 

جدا وهي حالة تتكرر بنسبة %1.

أوباما مع ابنته والكلب »بو«

الطفلة اجنل بورتون وفي االطار مع امها

الفياغرا.. دواء لقلب كلبة

طالب سعوديون يعتدون
على مدير مدرسة باألسلحة البيضاء!

االعتصام في القاهرة.. بالمالبس الداخلية!

أميركي يقايض بطفله مقابل زجاجتي »جعة«!

هانتينغتــــون ـ يو بي آي: طلب ملجأ للــــكالب في والية نيويورك 
األميركية من املتبرعني تقدمي حبوب من عقار الفياغرا ملعاجلة أمراض 

القلب لدى الكالب.
ونقلت قناة »دابليو دي اي اكس« في مدينة نيويورك عن املوظفني في 
ملجأ الكالب في مدينة هانتينغتون أن الكلبة إنغريد 6 سنوات حتتاج 

إلى حبتي فياغرا في اليوم ملعاجلة مرض القلب الذي تعاني منه.
ويطلب املوظفون بجمع التبرعات لشراء العقار إذ يبلغ ثمن احلبة 

الواحدة منه 10 دوالرات.
يذكر ان الفياغرا طور أساســــا ليستخدم في معاجلة أمراض القلب 

وارتفاع ضغط الدم قبل أن يعتمد كمقو جنسي.

الرياضـ  يو.بي.آي: نقل مدير مدرسة سعودي الى املستشفى بعدما 
اعتدى عليه عدد من الطالب أمام معلمي املدرسة وطالبها.

وذكرت صحيفة »عكاظ« أمس ان عشرة طالب سعوديني في 
املرحلة الثانوية اقتحموا فناء املدرسة وأوسعوا املدير ضربا أمام 

معلمي املدرسة وطالبها مستخدمني في ذلك األسلحة البيضاء.
وأضافت الصحيفة ان الطالب العشـــرة انهالـــوا على مدير 
مدرستهم الســـابق بالضرب حتى أسقطوه على األرض ملطخا 

بدمائه والذوا بالفرار.
وأوضح املدير املعت`دى عليه انه كان يؤدي مهمة االشراف 
على طالب داخل فناء املدرســـة عندما فوجئ بعشرة طالب من 
املدرسة الثانوية املجاورة ملدرسته يقتحمون احلاجز احلديدي 
الفاصل بني املدرستني ويوسعونه ضربا على رأسه وكامل أنحاء 

جسمه.
ووصف املدير ما حدث بأنه »فيلم سينمائي مرعب«، مشيرا 
الـــى ان »حادثة االعتداء لم تتجاوز الثواني اال ان تأثيرها كبير، 
وجدت نفسي ملقى على األرض والدماء تنزف من رأسي«. وأضاف 

انه ال يعلم شيئا عن اسباب االعتداء.
وقالت مصادر أمنية انها ألقت القبض على احد الطالب املعتدين 

وجار البحث عن الباقني.
وذكرت الصحيفة ان املدرسة الثانوية التي ينتمي اليها الطالب 
املعتدون شهدت قبل يومني مشاجرة بني عدد من التالميذ استخدمت 

فيها األعيرة النارية لكن لم تسجل أي إصابات.

القاهرة ـ وكاالت: قام بعض عمال النوبارية صباح امس، بالوقوف 
باملالبس الداخلية في أماكن اعتصامهم تعبيرا عن رفضهم لقرار النائب 
العام لتأجيل النظر للمذكرة املقدمة من عائشة عبدالهادي وزيرة القوى 

العاملة لتعيني مفوض عام على إدارة الشركة إلى يوم 2010/6/19.
وحسب جريدة »اليوم السابع« أمس واصل معتصمو املعدات التليفونية 
أمام مجلس الشعب اعتصامهم املفتوح، مستخدمني بعض قطع اخلشب 
الصغيرة واألحجار للطرق بها على احلواجز األمنية احملاصرين داخلها 

للتعبير عن غضبهم لعدم حل مشاكلهم.
وطلب األمن من املعتصمني التوقف عن الطرق على احلواجز، مؤكدا 
لهــــم أن كثرة الطرق عليها يؤدي إلى إتالفها، كما أن مصوري الصحف 
والفضائيات انتهوا من تصويرهم، وقد زادت قوات األمن من حصارها 
على املعتصمني تخوفا من انضمامهم للوقفة االحتجاجية التي تنظمها 

جلنة احلق في الصحة اليوم أمام املجلس.

تشيكوبيـ  يو.بي.آي: قالت الشرطة إن رجال من نورث هامبتون بوالية 
ماساشوستس األميركية حاول مقايضة طفله الرضيع البالغ من العمر 
ثالثة أشهر بزجاجتي جعة. وذكرت صحيفة سبرنغ فيلد ماساشوستس 
أن ماثيو برايس )24 سنة( استدعي للتحقيق معه ووجهت إليه تهمة 
اإلهمال وتعريض حياة طفله للخطر، ومت نقل الطفل إلى مركز حكومي 

مؤقت للحضانة لتوفير الرعاية الالزمة له.
ويتهم برايس الذي لم توقفه الشرطة بأنه اقترب من رجل كان يقف 
خارج متجر »تشيكوبي« في ماساشوستس وعرض عليه مقايضة طفله 

الرضيع بزجاجتي جعة فاتصل الرجل بالشرطة وأبلغها بذلك.
وقالت الشــــرطة إنها عثــــرت على برايس مختبئــــا مع طفله خلف 
مستوعب للقمامة مضيفة ان األم التي لم يكشف عن هويتها ولم توجه 

إليها أي تهم كانت داخل املتجر لشراء السجائر.

عام 2050.. المحيطات خالية من األسماكصحتك
ويشير التقرير حول االقتصاد 
االخضر ان 35 مليون شـــخص 
يعتمدون على الصيد في العالم 
وهو قطـــاع يؤّمـــن 170 مليون 
فرصة عمل بشكل مباشر او غير 
مباشر وان ما مجموعه 520 مليون 

شخص يرتبطون به ماليا.
وتفيد االمم املتحدة بان %30 
الســـمكية  الثروة  من احتياطي 
اختفـــى من اآلن وان نشـــاطات 
الصيد قد ال تعود مدرة لالرباح 

بحلول العام 2050.
واآلفة الرئيسية التي ينبغي 
مكافحتها على ما جاء في التقرير 
الدعم احلكومي الســـاطيل  هي 
الصيـــد التي تـــزداد حجما في 
حني ان كميات االسماك التي يتم 
اصطيادها تتضاءل ما ال يسمح 
بالتكاثـــر على نحو  لالســـماك 
مناسب. واوضح سوخديف ان 
قدرات اســـاطيل الصيـــد »اكثر 
بنســـبة 50 الى 60%« مما يجب 

ان تكون عليه.

نيويوركـ  أ.ف.پ: حذر خبراء 
في االمم املتحدة من ان الكابوس 
املتمثـــل مبحيطـــات خالية من 
االسماك قد يتحول واقعا بحلول 
العام 2050 في غياب اعادة تنظيم 

جذرية لقطاع الصيد.
وقال بافان ســـوخديف مدير 
املبادرة من اجل اقتصاد اخضر 
في برنامج االمم املتحدة للبيئة، 
للصحافيني »في حال حتققت كل 
التقديرات التي تلقيناها سنكون 
في غضـــون 40 عاما امام وضع 

تندثر فيه كل االسماك«.
لكن تقريرا حـــول االقتصاد 
االخضـــر لبرنامج االمم املتحدة 
وخبراء عدة سينشـــر في وقت 
الحق من السنة وعرضت عناصر 
منه االثنني، اشـــار الى امكانية 
جتنب هذه الكارثة في حال خفض 
الدعم الى اساطيل الصيد واذا ما 
حددت مناطـــق محمية من اجل 

االسماك.
وقال مدير برنامج االمم املتحدة 

سياسته في مجال البيئة.
وتفيد االمم املتحدة بان تراجع 
احتياطي االسماك في العالم يشكل 
مشكلة بيئية ومشكلة استمرارية 
لنحو مليار شـــخص يعتمدون 
عليهـــا كمصدر غـــذاء وبروتني 

السيما في الدول النامية.

للبيئة آشـــيم شتاينر ان العالم 
يستنفد الرأسمال الذي يحتاجه 
لكن »مؤسساتنا وحكوماتنا قادرة 
متاما على تغيير هذه الوجهة«، 
واوضـــح ان نحـــو ثالثني دولة 
تتعاون مع برنامج االمم املتحدة 
للبيئة والبعـــض اآلخر يراجع 

خلع األسنان آخر بديل للعالج

القاهرةـ  وكاالت: أوضح د.نور يوسف اختصاصي طب 
وجراحة األسنان في القاهرة انه عندما يقوم الطبيب بخلع 
األسنان لتسوسها فهو بذلك يختار آخر بديل للعالج، ومن 
ثم يكون تركيب طقم أسنان في هذه احلالة هو البديل، لذا 
البد من االهتمام بهذا الشأن، واالطمئنان إلى رأى الطبيب 
املعالج، مع مراعاة مقياس التركيبة بأن تكون مناســــبة 
للمواصفات التي حددها الطبيب وذلك منعا حلدوث آالم 
بالفم نتيجة الحتكاك التركيبة املتحركة باللثة ومن ثم 
حدوث التهابات، وفى حالة حدوث احتكاك أو آالم من طقم 
األسنان يجب مراجعة الطبيب للتأكد من أن »الطقم« مت 
صنعه باملواصفات الصحيحة مما ينعدم معه االحتكاك 

باللثة وإحداث تلك اآلالم.

»أحمر باهت« يكشف أسرار المراهقات
في المجتمعات المغلقة

القاهــــرة ـ د.ب.أ: انتهى املخرج 
املصري محمد حمــــاد من مونتاج 
ومكســــاج فيلمه الروائــــي الثاني 
»أحمر باهت« الذي يأتي بعد أكثر 
من ثالث سنوات على عرض فيلمه 
األول »سنترال« الذي أثار جدال كبيرا 
بسبب اتهامه باالعتماد على ألفاظ 
اعتبرها البعض خارجة عن اآلداب 
العامة ورفضت عرضه بعض املراكز 

واجلهات الثقافية.
واستغرق فيلم »أحمر باهت« عاما 
في كتابته وتصويره وهو يتناول 
موضوعا يقول عنــــه مخرجه انه 
أحد أكثر أسرار البنات خصوصية، 
متوقعــــا أن يثير جــــدال مماثال ملا 
أثاره فيلمــــه األول الذي دار حوله 
نقاش طويل في مصر بني الرافضني 
واملؤيدين واتهم بسببه مبحاولة 

إشاعة الرذيلة في املجتمع.
ويدور الفيلم اجلديد حول مراهقة 
في املرحلة الثانوية تعيش مع جدتها 
العجوز، وتخرج من املدرســــة مع 
صديقاتها الطالبات وأثناء جلوسها 
فــــي احلافلة يشــــاهدن قطعة من 
مالبســــها الداخلية فيســــخرن من 
ألوانها والرسومات الطفولية عليها 
الفتاة أن تشــــتري مالبس  فتقرر 
داخلية جديدة للكبار كما أقنعتها 

صديقتها.
وتواجه الفتاة مشكلة من نوع 

آخر في املنزل مع جدتها التي تلومها 
على شــــراء املالبس زاهية األلوان 
خاصة احلمراء، مؤكدة لها أن هذا 
أمر معيب من وجهة نظر املجتمع 
ألنها التزال صغيرة وجتبرها اجلدة 
على غسل املالبس مبادة مبيضة مثل 
ألوانها وهو  »الكلور« حتى تبهت 
ما تقوم به الفتــــاة مرغمة لتظهر 
الفيلم باللون  املالبس في نهايــــة 

األحمر الباهت.
تكلف إنتاج »أحمر باهت« 50 ألف 
جنيه )9 آالف دوالر( وتبرع معظم 
العاملني بأجورهم لكن املخرج اضطر 
الستئجار شقة في اإلسكندرية وقام 
بتغيير ديكورها بالكامل حتى تصبح 
مالئمة لشخصية الفتاة كما صور 
العمل في العديد من احملال التجارية 
باإلسكندرية وهي املدينة التي دارت 

فيها كل األحداث.
ويؤكد املخــــرج أن الفيلم الذي 
كتبه محمود فرج مأخوذ عن قصة 
حقيقيــــة ويقوم ببطولــــة الفيلم 
الوجــــوه اجلديدة  مــــن  مجموعة 
فالبطلة الرئيســــية تقوم بدورها 
الوجه اجلديد جيداء، أما صديقتاها 
فهما نهى فؤاد بطلة فيلم »سنترال« 
وجنوى إبراهيم وتقوم بدور اجلدة 
ليلى توفيق وتولى التصوير معتز 
نوار ومحمد الشرقاوي واملوسيقى 

لشريف الوسيمي.

حضن دافئ
في برودة قاسية

القردان وســـيلة  لم يجد هذان 
لالحتماء من البرودة القاســـية في 
حديقة حيوان هاجنبيك في هامبورغ 
شـــمال أملانيا إال بـ »حضن« دافئ 
حميم.             )أ.پ(

واشنطنـ  رويترز: أظهرت مناذج إقرار 
الذمة املالية أن ثروة الرئيس األميركي 
باراك أوباما عام 2009 تراوحت بني 2.3 

مليون دوالر و8 ماليني دوالر.
وتظهر السجالت أيضا أن كلب أسرة 
أوباما »بو« تبلغ قيمته 1600 دوالر. وكان 
الكلب البرتغالي هدية ألوباما وزوجته 
ميشيل وطفلتيهما من السيناتور الراحل 

إدوارد كنيدي.
وللرئيس األميركي وزوجته بعض 
حســـابات مدخرات تقاعد، مع صندوق 
استثمار شركة فانغارد، وحسابات في 
جيه بـــي مورغان تشـــيس، ونورذرن 
ترســـت.  ولديهما أيضا سندات وأذون 

خزانة.
باإلضافة إلى ذلك، للزوجني حسابات 
ادخار للجامعة البنتيهما ماليا )11 عاما( 
وساشا )8 اعوام(. وال تشمل هذه األرقام 

قيمة منزلهما في شيكاغو.
ويأتي جزء كبير من ثروة أوباما من 
حقوق تأليف كتابيه األكثر مبيعا »أحالم 
من والدي« و»جرأة األمل«، اللذين نشرا 

قبل أن يصبح رئيسا للبالد.
وبلغت ثروة نائب الرئيس األميركي 
جوزيف بايدن وزوجته جيل باستثناء 
منزلهما من 155 ألف دوالر إلى 679 ألف 
دوالر. وتظهر اإلقرارات الضريبية لعائلة 
أوباما لعام 2009 التي أعلنت في أبريل 
أنها كسبت 5.5 ماليني دوالر ومعظمها 
من حقوق تأليف الكتب. وذكرت عائلة 
بايـــدن أن دخلها 333182 دوالرا في عام 

.2009

ثروة أوباما تقارب الـ 8 ماليين.. والكلب »بو« بـ 1600 دوالر


