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قالت إن مصالحتها معها ليست مصالحة أميركا وإيران!

معاليقي مديرة اعمالها السابقة، 
ثم االدعاء مبا قالته بهذه الطريقة 
في وسائل االعالم، اما شمس 
فهي تس���تغرب كل ما حصل 
والتي اعتقدت ان احالم تغيرت 
ولهذا جلست على مائدتها اميانا 
منها بأن غدر العيش وامللح هو 
من اكبر محرمات اهلل تعالى، 
ونذكر ايضا ان الفنانة شمس لم 
تتاجر يوما مبوضوع احالم ال 
ايام اخلالف وال ايام الصلح، فهو 

ليس صلح اميركا وايران!

ان جلس���ة الصلح التي قالت 
فيها احالم انها ظلمتها موثقة 
ونشرت في وس���ائل االعالم، 
موضحا ان شمس ادت املطلوب 
منها امام اهلل والناس النها ال 
حتمل احلق���د والضغينة في 
قلبها، لكنه���ا تترك للجمهور 
والصحاف���ة ومحبي الطرفني، 
ان يحلوا لغز او سبب اصرار 
احالم على الصلح اكثر من مرة 
وعن طريق اكثر من ش���خص 
منهم سعيد العويران وعانود 

وكبر النفس، ولو كانت شمس 
هي التي بادرت ملا كانت انكرت 
ذلك او خجلت منه، واحالم قالت 
في احلوار املشترك الذي اجري 
في برنامج »آخر األخبار« على 
روتانا ان الصلح حصل مصادفة 
وشمس اكدت على ذلك كي ال 

حترجها.
واختتم البيان الصادر من 
مكتب الفنانة ش���مس بتحدي 
الفنانة احالم في ان تثبت صحة 
ما تقوله وترد عليه، خصوصا 

وذلك بحضور اكثر من عشرين 
ش���خصا كانوا موجودين، ما 
يعني ان الصلح لم يكن مدبرا 
وان شمس لم تكن تعلم عنه 
ش���يئا، غير ان اح���الم ادعت 
العكس وقالت ان ش���مس هي 
التي طلبت الصلح، وقد وافقت 
بعد مشاورة زوجها الذي قال 
لها: »معليش احنا في رمضان«، 
ويهمنا ان نوضح ان املبادرة 
القام���ة صلح ال حتط من قدر 
أي انسان، بل تدل على الرقي 

احالم

دمار شامل بسبب الزلزال             )رويترز(رجال االنقاذ يحملون جثة أحد ضحايا تسونامي

إجراءات احترازية مستمرة ملواجهة املرض

شمس

اللواء عمر سليمانأحمد أبوالغيط وزير اخلارجية املصري

توني بلير

مفرح الشمري
اصدر مكتب الفنانة الكويتية 
شمس بيانا تتحدى فيه الفنانة 
االماراتي���ة احالم في ان تثبت 
صحة م���ا روته خالل برنامج 
»آخر من يعلم« الذي استضاف 
الفنانة أحالم وروت خالله قصة 
صلحها مع ش���مس، موضحا 
البيان ان احالم هي التي سعت 
الى الصلح وليست شمس كما 
اوردت احالم وعلى لسانها في 
البرنامج الذي عرض االسبوع 
 ،»mbc« �املاضي على شاشة ال
نافية شمس في البيان ان تكون 
الذي  قد دبرت لقاء املصاحلة 
جمعها مع اح���الم في بيروت 
الالعب  الوسيط بينهما  وكان 
السعودي الدولي السابق سعيد 

العويران وجاء في البيان:
ان العب كرة القدم السعودي 
س���عيد العويران الذي اتصل 
بالفنانة شمس على مدى اربعة 
ايام متتالية مبديا رغبته في 
اقامة صلح بينها وبني احالم 
التي كانت موجودة في بيروت، 
ومساء احد االيام حضر سعيد 
الى مطع���م »الكي���ف« حيث 
كانت جتلس شمس مع بعض 
االصدق���اء، وقال لها ان احالم 
س���تصل بعد قليل، متمنيا اال 
تكس���فه وترد طلبه، وبالفعل 
ما هي اال دقائق حتى وصلت 
احالم، وحصل السالم بينهما، 

شمس: أتحدى أحالم أن تثبت أنني سعيت للصلح معها

زلزال إندونيسيا يقتل 529 شخصاً ويشرّد اآلالف 

جاكرتا � د.ب.أ: أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية 
اإلندونيسية امس أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي 
الذي ضرب إقليم س���ومطرة الغربية في إندونيسيا 

ارتفعت إلى 529 قتيال و423 مصابا.
وذكرت الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث أن آالف 
األش���خاص مازالوا محاصرين حتت أنقاض املباني 
املنهارة بعد يوم واحد من وقوع الزلزال الذي بلغت 
قوت���ه 7.6 درج���ات مبقياس ريخت���ر. بينما أعرب 
مس���ؤولون عن مخاوفهم من ارتفاع حصيلة القتلى 

بشكل كبير.
وقالت وزيرة الصحة اإلندونيسية سيتي فضيلة 
س���وباري إنه من املمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا 
إلى أكثر من ألف قتيل مضيفة أن األضرار قد تكون 
أس���وأ مما س���ببه زلزال وقع في مدينة يوجياكارتا 

في جاوا الوس���طى عام 2006 وأودى بحياة أكثر من 
5800 شخص، كما دمر أو أحلق أضرارا مبا يزيد على 

150 ألف مبنى.
وقال توجيو بصري املسؤول في مركز التنسيق 
بالوزارة إن القتلى س���قطوا في خمس مناطق كانت 

األكثر تضررا بالزلزال في سومطرة الغربية.
من جهة أخرى، ارتفعت ام���س حصيلة ضحايا 
الزلزال القوي وموجات املد العاتية )تسونامي( التي 
ضربت جزيرة ساموا الواقعة في احمليط الهادي الى 
150 شخصا بجانب اعداد كبيرة من االشخاص مازالوا 
في عداد املفقودين وتشريد اآلالف من سكان القرى 
وذلك في واحدة من أس���وأ الكوارث الطبيعية التي 

تتعرض لها املنطقة.
وبدأت املس���اعدات الدولية في الوصول للمناطق 

املتضررة األربعاء وأفادت تقارير بوجود جثث متعفنة 
وعمليات نهب واسعة النطاق في املنتجعات السياحية 
التي دمرت وذلك في الوقت الذي تبحث فيه األس���ر 
عن بقايا ذويهم الذين فشلوا في الهروب من موجات 
املد الضخمة التي دمرت املن���ازل املوجودة بالقرب 

من البحر.
وأفادت السلطات في ساموا التي دمرت بها اكثر من 
70 قرية والعديد من املنتجعات مبقتل 110 أشخاص 
وقالت ان هناك وفيات اخرى كثيرة لم يتم احصاؤها 
بع���د حيث ان اآلباء املكلوم���ني مازالوا يبحثون عن 

اطفالهم املفقودين.
وذكرت التقارير ان ما ال يقل عن 3000 ش���خص 
فقدوا منازلهم بعدما ضرب تسونامي ساموا الثالثاء 

املاضي.

كانا في طريقهما إلى أسمرة عاصمة إريتريا

هبوط اضطراري لطائرة أبوالغيط وسليمان
العربية.نت: اكد حسام زكي الناطق الرسمي 
باسم وزارة اخلارجية املصرية ل� »العربية.
نت« ان الوفد املص����ري الذي كان مقررا ان 
يتوجه امس الى العاصمة االريترية اسمرة، 
ويضم كال من احمد ابوالغيط وزير اخلارجية 
واللواء عمر سليمان رئيس جهاز املخابرات 
العامة، قد اجل الزيارة الى موعد الحق بسبب 
اضطرار الطائرة التي تقل الوفد الى الهبوط 
االضطراري في مط����ار االقصر، وقال زكي: 
حص����ل عطل طارئ في الطائرة وهبطنا في 
مطار االقصر ورجعنا وسنعيد االتفاق على 

موعد الحق مع السلطات االريترية.
واضاف: ان مشكلة العطل على ما يبدو 

ناجمة عن زجاج الطائرة، قبل ان يطلب طاقم 
القيادة فيه����ا الهبوط االضطراري لصعوبة 
استكمال الرحلة الى اسمرة نظرا خلطورة 
الوضع. وكان الوفد املصري حترك جوا باجتاه 
اريتريا في حوالي الساعة السابعة من صباح 
امس على منت طائرة مؤجرة من شركة سمارت 
التابعة لوزارة الطيران املدني في مصر، وقبل 
خروج الطائرة م����ن املجال اجلوي املصري 
حدث عطل مفاجئ في الطائرة، فهبط قائدها 
بسالم مبطار االقصر حيث قرر الوفد العودة. 
وروى زكي ل� »العربية.نت« اللحظات الصعبة 
التي عاشها الوفد املصري على منت الطائرة 

قبل هبوطها االضطراري.

منزل توني بلير للبيع 

ڤيروس يسرق 
أرصدة البنوك !

� أ.ش.أ: متكن  نيوي���ورك 
باحثون من شركة »فينجان« 
االميركي���ة املتخصص���ة في 
مجال تأمني شبكات الشركات 
االلكترونية من رصد نوع جديد 
من ڤيروس »حصان طروادة« 
يس���تهدف االنظمة املصرفية، 
حيث ال يسرق بيانات املستخدم 
الشخصية فقط، بل يتمكن ايضا 
من س���رقة امواله من حسابه 

مباشرة.
وذكر موقع متخصص في 
تكنولوجيا املعل����ومات بشبكة 
االنترنت ان الڤ����يروس اصاب 
قرابة 6400 جهاز كمبي����وتر من 
بني 90 الف جه����از، اج����روا 
زيارات ملواق���ع مضيف����ة، اذ 
القراصنة م���ن خالل  متك���ن 
استخدامه من سرقة 438 الف 
دوالر، خ���الل 22 يوم���ا، كما 
ميكن للڤيروس س���حب 1750 
دوالرا يومي���ا، وهو ما يعادل 
حتصيل مبلغ 7.3 ماليني دوالر 

سنويا.
وأشار املوقع الى ان ڤيروس 
»ي���و ار ال زون« اكثر تطورا 
من الڤيروس���ات السالفة، من 
امثال »زي���وس« و»كالمبي« 
حيث تهيئ واجهته املتطورة 
الفرصة امام القراصنة خلداع 

أنظمة املراقبة.

القاهرة � وكاالت:  أقر املجلس 
األعلى للجامعات في اجتماعه، 
اول من امس، خط���ة مواجهة 
انفلونزا اخلنازير باجلامعات 
والتي تبدأ الدراسة بها اعتبارا 
من غد السبت، وركز املجلس على 
تنفيذ خطة مواجهة »اجلائحة« 
الت���ي أعدها د.أش���رف حامت، 
عضو جلنة الط���وارئ بوزارة 

الصحة.
وناق���ش املجل���س األعلى، 
برئاسة د.هاني هالل، اإلجراءات 
التي اتخذت بشأن إلغاء محاضرات 
طالب االنتس���اب املوجه داخل 
اجلامعات وبث محاضراتهم عن 
طريق القنوات الفضائية، وحسب 
جريدة »املص���ري اليوم« قرر 
املجلس إقامة لقاءات استرشادية 
للمناهج يلتقي خاللها الطالب 
باألساتذة في فترات محددة ال 
تتعدى 6 مرات خ���الل التيرم 
الواحد.  من ناحيته، قال د.حامت 
اجلبلي، وزير الصحة، إن اجتماع 

د.أحمد نظيف، رئيس مجلس 
الوزراء، مع احملافظني استهدف 
بحث آخر االس���تعدادات للعام 
الدراس���ي اجلدي���د، مؤكدا أنه 
التعاقد مع ش���ركة أمصال  مت 
بريطانية على الطعوم املضادة 
للم���رض، ووجود ش���رط في 

التعاق���د، وقع���ت عليه جميع 
الدول، يقضى بعدم مسؤولية 
الش���ركة ع���ن أى مضاعفات، 
وسيتم إعطاء التطعيمات بداية 
من 15 أكتوبر اجلاري. وأضاف 
اجلبلي في برنامج »90 دقيقة« 
على قناة »احملور«، إن املرض 

سيصيب 20% من سكان العالم 
حال انتشاره، مؤكدا أنه مرض 
عشوائي، وال يستطيع التنبؤ مبا 
سيحدث غدا، وينتشر بسرعة 
4 أضع���اف األنفلونزا العادية، 
ويصيب الشباب بصفة خاصة، 

ويهاجم الرئة.

لندن � يو.بي.آي: عرض رئيس الوزراء البريطاني الس����ابق توني 
بلير الذي يشغل حاليا منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السالم 
في الشرق األوس����ط منزل دائرته االنتخابية األولى للبيع مببلغ 300 

ألف جنيه استرليني.
وقال����ت صحيفة »ديلي ميل« إن املنزل في قرية ترميدون مبقاطعة 
درام اشتراه بلير مطلع حياته السياسية مببلغ 30 ألف جنيه استرليني 

عام 1983 وعرضه للبيع اآلن مببلغ 300 ألف جنيه استرليني.
واضافت أن منزل بلير يحتوي على خمس غرف نوم وصالة استقبال 
ومرآب ضخم للسيارات وحديقة واسعة، مشيرة إلى أن بلير لم يوافق حتى 

اآلن على تزويد املشترين احملتملني بالتفاصيل الكاملة عن املنزل.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قوله »إن شركة عقارية طرحت 
العق����ار للبيع في الس����وق وتلقت بعد يومني عرض����ا قريبا من املبلغ 
املعروض وطلب بلير من الشركة عدم السماح إال للمشترين اجلادين.

صحتك

4 خطوات للعناية بمرضى األورام
القاهرة � وكاالت: من أشق األمراض على النفس تلك 
األورام اخلبيثة، فهي تتسبب في إيالم شديد ملن اختبره 
اهلل بهذا املرض، لذا فإن جراحاتها تعد من أكبر اجلراحات 

التي جتري لإلنسان بل إنها من أخطرها.
وحسب جريدة اليوم السابع املصرية يشير د.أشرف 
سعد زغلول أستاذ جراحة األورام ومدير املعهد القومي 
لألورام بجامعة القاهرة إلى أن التأهيل النفسي ملريض 
األورام هو البوابة األساسية في تخطيه هذه احملنة، وهذا 
اجلانب يقع على املقربني منه، حيث يقع على عاتقهم رفع 
معنوياته والتأكيد على أن هناك أمال في الشفاء بإذن اهلل، 
وعدم اخلوف من هذا املرض ومضاعفاته ألن اخلوف أكبر 

عدو يهدد مناعة اجلسم ويجعله أسيرا للمرض.
وهناك عدة إرشادات عامة يجب للمريض الذي خضع 

إلجراء عملية أورام أن يتبعها: 
� البد من التغذية السليمة واملتوازنة بعد إجراء العملية، 
ألن املريض عادة يفقد قابليته للطعام في هذه املرحلة، 

والتغذية تزيد من مستوى مناعة اجلسم.
� يهتم املريض باحلركة حتى ال يحدث ضمور للعضالت 

أو جلطات بالساقني.
� إذا كانت اجلراحة أدت إلى »فتح بطن« فينبغي على 
املريض أال يحمل أي أشياء ثقيلة ملدة 3 شهور من إجراء 
العملي����ة حتى ال يحدث فتق م����ع عمل مترينات لتقوية 

عضالت البطن.
� يجب أن يالحظ املريض حالته الصحية وإذا شعر بأي 
تغير عليه باستشارة الطبيب وهذه التغيرات تكون مثل 
ارتفاع في درجة احلرارة، احمرار في مكان اجلرح، تورم 

أو تغير في لون اجللد، وجود سخونة أو التهاب. 

الصين تحتفل بالذكرى الستين لتأسيس الجمهورية الشعبية
بكني � د.ب.أ: حث الرئيس 
الصيني هو جينتاو امس 
سكان الصني البالغ عددهم 
1.3 مليار نسمة على توحيد 
صفوفه���م خل���ف احلزب 
الش���يوعي احلاكم لبناء 
»دولة اش���تراكية حديثة، 
غنية وقوية ودميوقراطية 

ومتحضرة ومتجانسة«.
وقد وجه هذه الدعوة من 
خالل خطاب موجه إلى نحو 
200 ألف شخص جتمعوا 
في ميدان تياننمني ببكني 
وإلى املاليني الذين شاهدوا 
االحتفاالت عبر التلفزيون 
أذاع اخلطاب على  ال���ذي 
الهواء مباش���رة مبناسبة 
الذكرى الس���تني لتأسيس 
جمهورية الصني الشعبية. 
وشاهد 200 ألف من اجلنود 
واملدنيني وكب���ار أعضاء 
احلزب الشيوعي والضيوف 
املدعوين أول استعراض 
عسكري صيني كبير منذ 

عشر سنوات.

خطة مصرية لمواجهة إنفلونزا الخنازير في الجامعات 
والتعاقد مع شركة أمصال بريطانية على الطعوم 


