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ناتالي فراج

الفنان التونسي صالح مصباح

بلدية العاصمة تتلف 99 كيلو غرامًا من الميد في سوق السمك بشرق
أتلفت  بلدية العاصمة امس 99 كغم من س���مك امليد بعد ضبط 

الكمية خالل جولة تفتيشية على سوق السمك في منطقة شرق.
وبدوره أكد مدير فرع احملافظة م.فالح الشمري ضرورة تفعيل 
أفرع بلديات احملافظات للدور الرقابي املنوط بها من خالل تكثيف 
اجلوالت الرقابية التي من شأنها العمل على ردع املخالفني للوائح 
البلدية وأنظمتها، مبينا ان بلدي���ة العاصمة تواصل تلك األعمال 
من خالل ش���ن اجلوالت التفتيشية على مختلف األنشطة، خاصة 
منها ما يتعلق باملواد الغذائية الرتباطه املباش���ر بصحة وسالمة 

املستهلك.
وقال الشمري ان فرع بلدية محافظة العاصمة ممثلة برقاباتها 

تولي اهتماما بتطبيق نظم البلدية ولوائحها لتفعيل دورها الرقابي 
املنوط بها على مختلف األنشطة.

وأشار الشمري الى ان اجلولة التي نفذها الفريق املشارك بالتعاون 
م���ع إدارة املباحث اجلنائية التابعة ملخفر ش���رق وإدارة عمليات 
العاصمة التابعة ل���وزارة الداخلية، ومركز املدينة وإدارة النظافة 
التابعني لبلدية العاصمة أس���فرت عن إتالف كمية 99 كيلو غراما 
من سمك امليد، إضافة الى ضبط عدد من الباعة املتجولني، الفتا الى 
ان الفريق س���يعمل على مواصلة شن مثل تلك اجلوالت بني احلني 
واآلخر لتكون رادعا لكل مخالف، ناهيك عن شن اجلوالت الرقابية 

الالمتناهية من قبل املراقبات األخرى على األنشطة األخرى.

الشمري: سنواصل شّن جوالتنا التفتيشية الالمتناهية لردع المخالفين

مواقيت الصالة

4.33الفجر
5.53الشروق

11:33الظهر
2.46العصر

5.12المغرب
6.29العشاء

صحتك

العالج الهرموني البديل
يضاعف وفيات سرطان الثدي 

واشنطن � يو.بي.آي: أظهرت دراسة أميركية 
جديدة أن تناول النساء للعالج الهرموني البديل 

قد يضاعف خطر الوفاة بسرطان الثدي.
وقال روان شلبوس����ك الطبيب املسؤول عن 
الدراسة في جامعة سان أنطونيو األميركية إن 
»النساء اللواتي يتناولن عالجا هرمونيا يتضمن 
االستروجني والبروجيستيرون تتضاعف نسبة 

وفاتهن بسرطان الثدي«.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة »ذا 
اميركان مديكال اسوسياشني« أن نتائج دراسة 
سابقة نشرت في العام 2003 لفتت إلى أن هذا 
الع����الج الهرموني يزيد خطر إصابة النس����اء 
بسرطان الثدي بنسبة 25% لكن النتائج احلالية 
تش����ير إلى أن هذا العالج قد يضاعف وفاتهن 

بهذا املرض.
وش����ملت الدراسة 608.16 امرأة انقسمن بني 
م����ن يتناولن عالجا هرموني����ا بديال أو عالجا 

وهميا.
ويستخدم هذا العالج منذ عقود للتعويض 
عن الهرمونات التي تفقدها النس����اء بعد بلوغ 

سن اليأس. 

ركلة مؤلمة لفتاة الطماطم تكلف
عمدة بلفاست 24 ألف جنيه استرليني

بلفاست � أ.ش.أ: أخيرا وبعد مداوالت في احملاكم تسبب عمدة 
مدينة بلفاست السابق بإهماله في تغرمي مجلس املدينة 24 ألف 
جنيه اس���ترليني بس���بب قفزة غير موفقة على ثمرة الطماطم 
»التي لم تكن سوى لورين مالون املوظفة في املجلس التي كانت 
تشارك في معرض أغذية الذواقة«. وكانت لورين قد ارتدت زي 
فاكهة على ش���كل ثمرة طماطم عمالقة لتقف أمام املصورين من 
أجل الترويج ملعرض تذوق الطعام، وحاول عمدة املدينة وقتها 
جيم رودجيرز لفت أنظار املصورين بالقفز من فوقها من اخللف 
وهي جالسة القرفصاء ولكن قدماه انزلقتا على حشيش مبتل ما 
أفقده توازنه وانتهى به احلال ليركلها بركبته من خلف رأس���ها 

لتصاب بانزالق في فقرات الظهر.

كل الك���ت����اب. امله����م أن اعرف 
ان اإلعالمية  فكرته« وت�ؤك����د 
األمي��ركية أوبرا وينفري مثلها 
األعلى. فبرأي فراج لم تتصد أي 
فتاة لبنانية ملهمتها وتقول: لقد 
سبقونا في اإلعالم الغربي إلى 
طرح مواضيع كثيرة وأنا أحب 

أن أتصدى لدور أوبرا.
وقد تلقت فراج اتصاال من 
سفارة جمهورية الدومينيكان، 
إلبالغها بحصولها على تأش��يرة 
الدخول، فهي ستمثل لبنان في 
احتفال جمالي آخر غير الفيس 
بوك هو ملك����ة جمال القارات. 
وتتمنى أن توص����ل من خالل 
مش����اركتها »رسالة عن لبنان: 
إنه بلد اجلمال والذكاء«. وعلى 
الرغم من تأكيدها أنها ستبتعد 
عن األمور السياس����ية، اال أنها 
ستتحاشى أي تواصل مع ممثلة 
إسرائيل في املسابقة، حتى وإن 

فرض عليها ذلك. 

وبعض الن����دوات كما أطلع على 
مراج����ع قانونية في اختصاصي 
ف����ي اجل��امعة  بكلية احلق����وق 
اللبنانية. ليس ضروريا أن ن��قرأ 

فنان تونسي أسود يشكو من »التمييز« 
العنصري ويرصد الظاهرة في كتاب

تونس � العربية: أكد الفنان التونسي صالح مصباح أنه يتعرض 
للتمييز العنصري في بالده بس���بب لونه »األسود« موضحا أنه 
بصدد تأليف كتاب أقرب إلى السيرة الذاتية حول العنصرية على 

أساس اللون.
وقال مصباح إنه شرع في كتابة كتابه الذي يحمل عنوان »بالل 

ال أخ وال صديق ال في العروبة وال في اإلسالم«.
وأوض���ح مصباح خالل مقابلة مع إذاعة تونس���ية أن الكتابة 
»للجنس األس���ود« في املشهد الدرامي والس���ينمائي في تونس 
والعالم العربي تكاد تكون مغيبة متاما باس���تثناء بعض األعمال 
التاريخية مش���ددا على أن الس���ود أو »الوصفان« مازالوا خارج 

املنظومة االجتماعية وفي دائرة اإلقصاء.
وأكد الفنان الذي سبق له دخول السجن بتهمة االعتداء بالعنف 
على عسكري في اجليش التونسي موضحا أنه تعرض للشتم واإلهانة 

أكثر من مرة ووصفه بأقذر العبارات على غرار »عبد قذر«.
وأضاف أنه يتعرض بش���كل دائ���م للمضايقات ليس فقط في 
الش���ارع بل حتى داخل وسطه الفني واإلعالمي في تونس بسبب 
لون بشرته مؤكدا أن التيار العنصري قادم أساسا من الريف في 
ظ���ل غياب عقلية االنفتاح على اآلخر واالختالط بأجناس وألوان 

أخرى على غرار ما هو معمول به في املدن الكبرى. 

األه����م أن يتناول اإلطراء ثقافتها 
وشخصيتها.

وتضي����ف ناتالي بأن ال وقت 
لديها للقراءة »أكتفي بالتلفزيون 

بيروت � وكاالت : على صفحاتها 
الثالث في موق����ع الفايس بوك، 
تتشارك »ملكة جمال الفيس بوك«، 
ناتالي فراج، الصداقة مع أكثر من 
14 ألف ش����خص. هذا الرقم جذب 
احدى الشركات اإلعالنية، وحفزها 
على التواصل مع فراج. وطلبوا 
بريدها اإللكتروني، وشجعوها على 

املشاركة فوافقت وفازت.
التحكيم  وتقدر فراج جلن����ة 
الت����ي منحتها ثقته����ا، وتؤكد أن 
أي تواصل م����ع أي من أعضائها 
لم يح����دث. لكن القيمة اإلضافية 
التي حصدتها هي »محبة أولئك 
الناس الذين آمن����وا بجمالي من 
دون أن يروني، وتعبوا وأرسلوا 
رسالة ليصوتوا من أجلي. أقدرهم 
كثيرا«. وتكرر فراج كثيرا عبارة 
»آخر همي جمالي« وتس����تعمل 
املس����تحضرات التجميلية لكنها 
التبال����غ وال تنكر حبها لعبارات 
اإلطراء التي تتناول جمالها، لكن 

ناتالي فراج مس فيس بوك اللبنانية تحلم بأوبرا وينفري  
وتستعد لملكة جمال القارات وتؤكد: لبنان بلد الجمال والذكاء

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:

24831692 - 24830304 - 24830322
www.alanba.com.kw

الشحومي ُرزق  
بمولود  جديد 

أسماه فواز
ُرزق النائب السابق 
أح�م���د  وامل��حام���ي 
الش���حوم��ي مبولود 
جدي���د أس���ماه فواز. 
جعله الل�ه من الذرية 

الصاحلة.
 ومب�����ارك علي���ك 

يا بو خليفة.
أحمد الشحومي


