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عمرها 70 عاماً وتعمل صحافية باألحرار

ليلى عبد السالم بطلة حرب الجواسيس الحقيقية:
الجاسوس المصري األصلي إسكندراني واسمه مجدي 

غريبة، ويفهم منها للوهلة األولى 
أنها معلومات عسكرية متس عمق 
البلد، وتكشف تفاصيل األسرار 
العس����كرية واالقتصادية ملصر، 
وعرض علي أمواال كثيرة، لم أكن 
أصدق األرقام املالية التي قدمها لي، 
وهو ما زاد من شكوكي، فذهبت 
الى الس����فارة املصرية بايطاليا 
الس����فير املصري  وطلب من����ي 
مسايرة ماريو ومبجرد عودتي الى 
مصر جاءني ضابط من املخابرات 
املصرية وبدأت احلكاية. وقمت 
باستدراج ماريو الى القاهرة حيث 
مت القبض عليه ومحاكمته وحكم 
عليه باملؤبد ومات في السجن. وقد 
رفضت املاليني من املوساد للتعامل 
مهم، اما عن منة شلبي فقد كانت 
رائعة وشاطرة ولوالها ما التفتت 

اليّ الصحافة وال الفضائيات.

الثان����ي دعاني  الي����وم  وفي 
الى الغ����داء، وبالقرب منا جلس 
ش����خصان أجنبيان على طاولة 
أخ����رى، وب����ال مناس����بة عرضا 
علين����ا اجللوس معهم����ا، وقبل 
ماريو ف����ورا، وتبعته باعتباري 
ضيفته، واكتشفت فيما بعد أن 
هذه احلرك����ة مقصودة، وعرض 
علي مساعدتي في شراء »السيارة« 
ال����ى معرض  وبالفع����ل أخذني 
سيارات وشاهدت عدة سيارات، 
ثم تكررت اللقاءات ولفت نظري 
أن ماريو، والذي من املفترض أنه 
ال يعرف الش����خصني األجنبيني 
كانت عالقته بهما تبدو وطيدة، وال 
أعرف ملاذا شككت في املوضوع، 
خاصة بعدما حتدث معي ماريو في 
العمل في وكالة صحافية، وطلب 
مني ع����دة موضوعات صحافية 

القصة احلقيقية فقد بدأت عندما 
أردت شراء »سيارة« مالكي، وكانت 
في حينها األسعار رخيصة جدا 

في إيطاليا.
املهم بعدما س����افرت وجدت 
ش����يئا غريبا يحدث في إيطاليا، 
البائعني يفرشون  هو أن معظم 
بضائعهم في الشارع منذ الصباح، 
ثم يغلقون مساء، وبعد وصولي 
قررت اخلروج والفرجة على البلد، 
لكنني تهت وظللت أبكي وأسأل 
الناس باإلجنليزية، فأنا ال أعرف 
التحدث باإليطالية، وفجأة ظهر 
شخص ودود جدا وحتدث معي 
باإلجنليزية، وبطريقة ما تعارفنا، 
اكتشفت انه مصري، وهو كان من 
االس����كندرية، ويبدو ألول وهلة 
رجال وقورا، وساعدني في العثور 

على الفندق.

أحمد عفيفي
كانت مفاجأة لالعالمي عمرو 
ادي����ب وللكثيرين م����ن متابعي 
برنامجه الشهير »القاهرة اليوم« 
ان سامية فهمي بطلة مسلسل حرب 
اجلواسيس هي نفسها الصحافية 
ليلى عبدالسالم التي تعمل لآلن 
بجريدة »األحرار« وتبلغ من العمر 
70 عاما، وقد اخب����ره بذلك احد 
ضيوفه، وقد حلت ليلى عبد السالم 
ضيفة على عمرو اديب وحتدثت 
عن قصته����ا احلقيقية قائلة انها 
لم يسبق لها الزواج، رغم قصة 
احلب واالرتباط في املسلسل الذي 
جمعت بني س����امية فهمي ونبيل 
والبد أن نفرق بني العمل الدرامي 
والواقع، فصناع املسلسل قدموا 
عم����ال فنيا ب����ه كل »التحابيش« 
التي جتعل����ه جذابا،  الدرامي����ة 
واحلقيقة انه����م جنحوا في ذلك 
متاما، أما احلقيقة التي عشتها فقد 
كانت بالتأكيد مختلفة، فشخصية 
ماريو، اجلاسوس احلقيقي وهذا 
اسم شهرته، اسمه احلقيقي على 
ما أذكر كان مج����دي إبراهيم من 
االسكندرية، وكانت مهمته صيد 
اجلواس����يس وجتنيدهم للعمل 
مع املوساد، وكان رجال كبيرا في 
السن يبلغ خمس����ني عاما، وأنا 
كنت صغيرة جدا، ولم ميض على 
عملي كصحافي����ة أكثر من عام، 
وقابلت����ه صدفة في إيطاليا، ولم 
تكن بيننا أية عالقة عاطفية، أما 

رفضت ماليين الموس�اد اإلس�رائيلي وأبلغت المخابرات المصري�ة عن العملية 

منة ش�لبي رائعة وش�اطرة ولواله�ا ما التفت�ت إل�ّي الصحاف�ة وال الفضائيات 

أنچلينا چولي

حتذيرات من ارتفاع درجة احلرارة في الصني بسبب إنفلونزا اخلنازير                                                    )رويترز(

ليلى عبدالسالم منة شلبي

أحد أصدقائه قال: هذا أفضل من الخيانة

جنوب أفريقي يتزوج أربعة دفعة واحدة

.. ولكمات لعريس لبناني ليلة زفافه
بيروت � يو.بي.آي: بدال من قبلة يتلقاها 
من عروسه في حفل زفافه تلقى العريس 
كدمات على وجهه عندما حصل ش���جار 
بعدما اختلف اهله واهل العروس خالل 
حفل الزواج في قرية زوطر الغربية جنوب 

لبنان.
وقالت مصادر امنية ان اشكاال فرديا 
قطع الطريق على فرحة العريس وعروسه 

اذ حصل عراك وتشابك بااليدي وتبادل 
رمي الكراسي بني اهل العروسني لم يسلم 
منه العريس ال���ذي اصيب بعدة كدمات 

في وجهه.
وادى العراك الى سقوط 5 جرحى مما 
حمل الق���وى االمنية على التدخل لوقفه 
بعد ان »كمن« اهل العروس ألهل العريس 

على مفرق منزل العريس.

جوهانسبرغ � وكاالت: نقلت شبكة 
بي بي سي تقريرا عن حفل زفاف ميلتون 
مبيلي رجل من جنوب افريقيا يتزوج 

من 4 سيدات في وقت واحد.
وعلق الزوج ميلتون مبيلي على ذلك 
بقول���ه: »اعرف ان هذا الزواج رمبا يعد 
العالم،  غريبا بالنسبة للكثيرين حول 
ولكنه مش���روع في ثقاف���ة الزوال التي 
انتمي اليها، وكثير من الناس في الغرب 
يتزوجون مرة واحدة، ولكنهم يخدعون 
كثيرا، وقد اعددت لهذا احلفل على مدار 3 

سنوات كاملة، وانا سعيد جدا«.
وعلق احد اصدق���اء العريس قائال: 
ميلتون شخص جيد للجميع، وهذا افضل 
من اخليانة، او ان تكون له عالقات غير 

زوجاته قبل الزفافشرعية.

ميلتون مع العرائس األربع                                                                                                    )أ.پ(

إنفلونزا الخنازير تقتحم السجون في القاهرة ودواء مثيل للـ »تاميفلو« في اإلمارات

وزارة التعليم في مصر تواجه الوباء ب� ١٥0 ألف عامل نظافة
في المدارس وفحص ١4 ألف طالب وطالبة في جامعة البحرين

من نقل العدوى.
وتواصل نيابة الهرم املصرية 
حتقيقاته����ا في واقع����ة اصابة 5 
مساجني مبرض انفلونزا اخلنازير 
ام����رت النياب����ة بتحويله����م الى 
مستشفى احلميات بإمبابة وأخذ 
عينة منه����م للتأكد من إصابتهم 

باملرض، ومحاولة عالجهم.

أزمة الحجاج 

 م����ن جهة اخ����رى، تصاعدت 
احتجاج����ات حج����اج اجلمعيات 
في مصر ضد اإلقرار الذي طلبت 
املؤسسة القومية للحج توقيعهم 
عليه، ويلزمهم بتحمل التكاليف 
الفعلية ملا قامت به املؤسسة من 

االس����تنفار بعد ظه����ور حاالت 
انفلون����زا اخلنازي����ر داخل عدد 
الس����جون وأماكن االحتجاز  من 
وبينها السجن الذي يحتجز فيه 
القيادي بجماعة االخوان املسلمني 
عبد املنع����م أبو الفتوح وقيادات 
اجلماعة املقبوض عليهم في قضية 

التنظيم الدولي لإلخوان. 
وأكدت مصادر أمنية أن الزيارة 
منعت في االماكن التي ظهرت فيها 
االصاب����ة كما مت تقليلها في بقية 

االماكن منعا النتشار املرض. 
وأضافت املصادر أنه مت توزيع 
كمامات على الضباط والعساكر 
حتسبا ألي ظرف كما سيتم توزيع 
كمامات على املساجني حلمايتهم 

خطة الدولة في مواجهة الوباء.
من جانبها، أعلنت محافظات 6 
أكتوبر والشرقية واملنيا ومطروح، 
عن خططه����ا ملكافحة املرض في 
املدارس م����ع بداية العد التنازلي 
لبدء العام الدراسي اجلديد، يوم 
3 أكتوب����ر املقبل. وفي الس����ياق 
نفسه، أجرت االدارات املسؤولة 
في البحرين الفحص على 14 ألف 
البحرين  طالب وطالبة بجامعة 
للتأكد من ع����دم اصابة اي منهم 

مبرض انفلونزا اخلنازير.

اإلنفلونزا في السجون 

وبعيدا عن امل����دارس، أعلنت 
أجه����زة األم����ن املصري����ة حالة 

إجراءات وتعاقدات لتنفيذ رحلة 
احلج وتوفير اخلدمات املختلفة، 
في حالة وجود أسباب حتول دون 
إمتام احلج هذا العام، ومن أبرزها 
تفش����ي وباء إنفلونزا اخلنازير، 
فيما أكد مصدر مسؤول أن القرار 
أصدرته اللجنة الوزارية العليا، 
ويسري على جميع احلجاج وليس 
حجاج اجلمعي����ات األهلية فقط، 
مشيرا إلى إعادة املصروفات ملن 
ال يريد السفر قبل التوقيع على 

اإلقرار.
االم����ارات أعطت وزارة  وفي 
الصحة موافقتها لشركة نيوفارما 
لتصنيع دواء مياثل عقار »تاميفلو« 
في اطار مشروع مشترك مع شركة 

هيتيرو الهندية لالدوية.
 و»هيتي����رو لالدوي����ة«، هي 
الشركة الوحيدة في الهند احلاصلة 
عل����ى رخصة من ش����ركة روش 
السويسرية للصناعات الدوائية 
لصنع نس����خة رخيص����ة الثمن 
من عقارها »تاميفلو« حتت اسم 

)اوسيلتاميفير او )فلوفير(.
 ونقل عن ب.ر شيتي العضو 
ل�  التنفيذي  املنتدب والرئي����س 
»نيوفارما« قوله »نحن واثقون 
م����ن ان املوافق����ة عل����ى »انتاج« 
اوسيلتاميفير ستسهل بشكل كبير 
على العامل����ني في القطاع الطبي 
وعلى املجتمع بشكل عام محاربة 

الڤيروس في املنطقة«.

القاهرة � وكاالت: قررت وزارتا 
التنمية احمللية والتربية والتعليم 
في مصر تعي����ني 150 ألف عامل 
نظافة في م����دارس اجلمهورية، 
البال����غ عددها 50 ألف مدرس����ة، 
عل����ى أن تدفع مس����تحقاتهم من 
صندوق اخلدمات لكل محافظة، 
وسيتم تعيني 3 عمال لكل مدرسة، 
ويتبنى العمال مسؤولية النظافة 
عن طريق تطبيق خطة النظافة 
داخل احلمامات والفصول ملواجهة 
مرض انفلونزا اخلنازير.  ووضعت 
وزارة الصحة خطة بالتعاون مع 
اجلامع����ات لتقليل أعداد الطالب 
باملدن اجلامعية بنسبة 5% على 
مس����توى كل املدن اجلامعية في 
مص����ر حتى يتم اس����تغالل هذه 

الفراغات كغرف للعزل. 
وحسب »املصري اليوم«، فقد 
تقرر إنشاء عيادة متكاملة داخل 
كل كلية ومدينة جامعية، على أن 
تعمل العيادة بعد اخلامسة ظهرا. 
وقد اجتمع ام����س وزير التربية 
والتعليم م����ع كل وكالء الوزارة 
مبحافظ����ات اجلمهورية، لبحث 
إجراءات استقبال العام الدراسي 
اجلديد، الذي سيبدأ يوم 3 أكتوبر 
املقبل، وكذلك خطة مواجهة وباء 

انفلونزا اخلنازير في املدارس.
وفى السياق نفسه، تعقد جلنة 
الصحة في مجلس الشعب اجتماعا 
مع وزير التربية والتعليم لبحث 

الحفيدة أعادت
بصر جدتها

اعتقال المخرج 
بوالنسكي في سويسرا

المؤبد ألميركي
قتل كلب صديقته

ليندا.. ملكة جمال 
سويسرا

الري���اض � د.ب.أ: حتول ألم 
مسنة سعودية كفيفة إلى فرح 
بع���د أن قذفتها حفيدتها بثمرة 
حنظل���ة، أصابتها ف���ي عينها، 
حيث رد إليها بصرها فجأة بعد 
أن عاشت طوال نصف قرن من 

الزمان ال ترى.
وأوضح حفيد املسنة مرعي 
املزيني أن اثنتني من أحفاد جدته 
املسنة كانتا تلهوان بثمرة حنظلة 
)تسمى محليا احلدج( التي تشبه 
كرة املضرب، وفجأة قذفت احداهما 
األخرى فأخطأت الرمية وأصابت 
املسنة في حاجبها لتسقط متأملة 
وأخ���ذت تؤن���ب الطفلتني على 

فعلتهما.

اوق����ف  ا.ف.پ:   � زيوري����خ 
الس����ينمائي الفرنس����ي من اصل 
پولندي رومان بوالنسكي مبوجب 
مذك����رة توقي����ف اميركي����ة لدى 
الى سويسرا للمشاركة  وصوله 
في مهرجان زيوريخ للفيلم على 
ما افاد املنظم����ون االحد. واوقف 
املخرج مبوجب اجراءات قضائية 
بدأتها السلطات االميركية قبل 30 
عاما في اطار قضية اخالقية على 

ما افاد املنظمون في بيان.
وكان املخرج اوقف العام 1977 
في لوس اجنيليس اثر شكوى تقدم 
بها والدا مراهقة في الثالثة عشرة، 
وقد اعترف انذاك ب� »اقامة عالقات 

جنسية غير قانونية«.

واش���نطن � يو بي آي: حكم 
على أميركي في والية كاليفورنيا 
األميركية بالسجن 25 عاما لقتله 
كل���ب صديقته البالغ من العمر 

10 سنوات.
وقال نائب مدعي عام مدينة 
ميلبيتاس كيفن سميث ان محكمة 
في املدينة قررت سجن أليكس 
كاسترو بعد ادانته بتهمة ضرب 
الكلب كوبر مبطرقة حتى املوت 

عام 2007.
واوض���ح س���ميث ان قرار 
احملكمة تأثر بالس���جل العنيف 

للمتهم.
وكان كاسترو أدين عام 1994 
بضرب رج���ل ضربا مبرحا الى 
حد انه كاد يفارق احلياة وعام 
1982 أدين باالعتداء على رجلني 

بآلة حادة.
وقالت جوان���ي غونزاليس 
انها راضية عن  الكلب  صاحبة 

احلكم.

اختيرت لين���دا ملكة جمال 
سويس���را 2009 بعد مس���ابقة 
اقيمت في جنيڤ، وقد وضعت 
التاج فوق رأسها وتني تويلو 
ملكة جمال سويس���را في 2008 
وتبدو امللكة املتوجة في االطار 
غير مصدقة حيث اخفت دموعها 
بيدها                    )رويترز(

صحتك

نصائح لتجب اإلصابة بأمراض البرد في الخريف
دبي � سي.ان.ان: مع اقتراب فصل اخلريف، 
الذي بات يعني للناس جميعا بدء موسم النزالت 
والبرد واإلصابات باالنفلونزا، خصوصا في 
ظل انتشار الوباء العاملي انفلونزا اخلنازير 
هذا العام، األمر الذي يجعل من فصلي الشتاء 
واخلريف القادمني أشد خطورة من ذي قبل، 
األمر الذي يتطلب بالضرورة اتباع طرق وقاية 

أفضل لتقليل فرص اإلصابة باألمراض.
وتتنوع النصائح التي تطلقها وسائل اإلعالم 
واملؤسسات املعنية بصحة األفراد حول العالم 
ح����ول طرق الوقاية م����ن األمراض في فصل 
اخلريف، خصوصا نزالت البرد واالنفلونزا.

وفيما يلي النصائح لتجنب االصابة بالبرد: 
� اغس����ل يديك بعد كل مصافحة.  � ابق يديك 
بعيدتني عن ملس بعض أعضاء جسمك. - النوم 
الكافي. - اعنت بغذائك. - ابتعد عن املرضى: 
وحاول احلفاظ على مسافة كافية بينك وبني 
املصابني. - عّقم نفسك: واحرص على أن تكون 
لديك دائما مطهرات أو مناديل مطهرة. - ابتعد 
عن التدخ����ني. - قّلم أظافرك: فاألظافر ميكن 
أن جتمع حتتها الكثير من اجلراثيم املسببة 
للمرض. - ابتسم: فقد وجدت دراسة حديثة 
أن السعادة تلعب دورا مهما في تكوين جهاز 

مناعة قوي.

اصطياد سمكة من مثانة صبي هنديأنچلينا: حفالت أوالدي.. متعتي الحقيقية
دبي � سي.إن.إن: في ح���ادثة طب����ية فري��دة من نوعها، 
متكن أطباء في الهند من »اصطياد« سمكة صغيرة من مثانة 
صبي. وأدخل الصبي )14 عاما( إلى املس��تشفى وهو يعاني 
من ألم في مثانته واحتباس البول ونزول قطرات منه طوال 
الوقت، ليكتش���ف األطباء السمكة ويبلغ طولها سنتمترين 

فقط.
وزعم املريض أن السمكة شقت طريقها عبر عضوه الذكري 
أثناء قيامه بتنظيف حوض ألسماك الزينة في منزله، وشرح 
بروفيسور فيزهافنثان وجيارامان � اللذان أشرفا على عالج 
الصب���ي وإعداد ورق���ة طبية عن احلادث���ة � »أثناء تنظيفه 
حلوض الس���مك في منزله، دخل احلمام لقضاء حاجته وهو 

ميسك بالسمكة في يده«.
وتابع الطبيبان »أثناء تبوله انزلقت السمكة من يده وشقت 
طريقها عبر مجرى البول لتستقر في مثانته مما تسبب في 

ظهور األعراض التي يشتكي منها«.
ونظرا للطبيعة اللزجة جلس���م الس���مك، جلأ الطبيبان 
لتقنية تستخدم في إزالة احلصى من املثانة اللتقاط السمكة 

بنجاح.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: اكدت 
النجمة االميركية أنچلينا چولي 
انها تعشق تنظيم حفالت اعياد 
امليالد البنائها الستة كي يحتفلوا 
ببدء عام جديد من عمرهم، مشيرة 
ال���ى ان اعياد امليالد هي »اعظم 

متعة« على االطالق.
ونق���ل تقرير اخب���اري عن 
النجمة احلس���ناء قولها: لدينا 
اعي���اد ميالد ف���ي جميع اوقات 
العام، ان االمر فوضوي ولكننا 
نتمكن بالفعل من السيطرة عليه 
بطريقة او بأخرى، نحاول قضاء 

وقت ممتع فحسب.
واوضحت املمثلة احلائزة على 
االوسكار انها تقوم مع صديقها 
جنم هوليوود الوسيم براد پيت 
)45 عاما( بواجباتهما االسرية 

على اكمل وجه، كما انهما يبذالن 
قصارى جهدهما لضمان قضاء كل 

منهما لوقت كاف مع االبناء.


