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سرقة عرش السلطان سليم الثالث

اسطنبولـ  أ.ش.أ: تعّرض متحف »طوب كابي« في اسطنبول، 
والذي كان احد قصور السالطني العثمانيني للسرقة.

وأظهرت لقطات بثتها شبكات التليفزيون التركية لعملية 
إخراج عرش السلطان سليم الثالث من قسم احلرمي في القصر، 
حيث ظهر أشــــخاص يهربون بالعرش إلى خارج مبنى القصر 

في جو شديد املطر.
وأشارت أصابع االتهام إلى مدير املتحف يوسف بانلي، الذي 
أحيل على التقاعد منذ ايام، حيث ذكرت وسائل اإلعالم أنه كان 
مولعا بشدة بعرش السلطان، وكان دائم الوقوف أمامه والنظر 
إليه. وسخرت بعض وســــائل اإلعالم من مدير املتحف قائلة: 
يبدو أنه اعتبر العرش جزءا من أثاث بيته فقرر نقله إليه بعد 
إحالته على التقاعد. وقلل وزير الثقافة والسياحة ارتوغرول 
جوناي من شأن هذه االتهامات وقال إن حتقيقا موسعا يجري 
حاليا للوصول الى حقيقة احلادث، مشددا على أنه لن يتهاون 

في هذا األمر أيا كان املذنب.

باريس ـ وكاالت: أصدرت وزيرة العدل السابقة رشيدة 
داتي، كتابا جديدا تروي فيه التفاصيل احلقيقية ملسيرتها 
كابنة لعائلة عربية مهاجـــرة، منذ الطفولة الفقيرة وحتى 
اجللوس على الكرســـي الفخم لوزيـــر العدل، حافظ أختام 
اجلمهورية الفرنســـية، في مبنى الوزارة الذي يشبه قصرا 

عريقا في ساحة »فاندوم«.
وتشغل داتي، حاليا، مقعدا في 
البرملان األوروبي كما أنها عمدة 

الدائرة السابعة من باريس.
الكتاب صورة  تصدر غالف 
لداتي وهي طفلة دون العاشرة 
مـــن العمر. أما العنـــوان »ابنة 
مبارك وفاطمـــة الزهراء وزيرة 
للعدل«، فقد اختير ليلفت النظر 
ويختصر بكلمات قالئل الطفرة 
الواسعة التي قامت بها رشيدة 
لبلوغ املنصب الرفيع، معتمدة 
على دأبها وجهودها وشهاداتها، 
وأيضا على االستفادة من كل الفرص التي صادفتها وخدمتها 

في مسيرة صعودها.
وفي ظهور لها في برنامج تلفزيوني قبل يومني، أوضحت 
الوزيرة السابقة أنها كتبت الكتاب لكي ترد على كل ما قيل 

وكتب عنها من مغالطات واتهامات.
وأضافت أن حلظة دخولها الوزارة وحملها حلقيبة العدل 
كانت من أســـعد حلظات حياتها، باإلضافة إلى حلظة والدة 

ابنتها الوحيدة زهرة، البالغة من العمر سنتني.
وقالـــت إن موقعها الوزاري الذي لم يبلغه أحد من أبناء 
األوساط الفقيرة، من قبل، دفع الكثيرين إلى إطالق الشائعات 
وتأليف الكتب الفضائحية عنها. فقد قيل إنها زورت شهادة 
دخولها معهد القضاة، وتســـلقت على أكتاف عالقات كثيرة 
للوصول إلى ما وصلت إليه، هذا عدا األخبار التي انتشرت 

حول شقيقها جمال داتي، باعتباره خارجا على القانون.

ما الذي مييز الســــيدة األميركية األولى ميشيل أوباما عن 
النســــاء األخريات من طبقتها؟ انه عشقها للمصممني الشباب. 
في وقت تختار الســــيدات األول مصممي أزياء مشــــهورين في 
عالم املوضة، تتجه أوباما الى هؤالء املغمورين الذين يخطون 
خطوتهــــم األولى في هــــذا املجال. خالل رحلتهــــا األخيرة الى 

أوروبا، وقعت أنظار زوجة الرئيس 
األميركي باراك أوباما على حزام 
من توقيع »شوروك« وهي املصممة 
الفرنسية التي بدأ جنمها يسطع في 
عالم األزياء، وقد نقل موقع »بيور 
بيبول« ان ميشيل نسقت احلزام مع 
فستان من توقيع بيتر سوم، وهو 
مصمم أميركي من املوجة اجلديدة. 
وبذلك، لفتت الســــيدة األميركية 
األولى األنظار بوصفها عاشــــقة 
املوضــــة الديناميكية واملصممني 

الشباب.

طالب الكاتب الصحافي خلدون الســـعيدان في صحيفة 
»الرياض« إدارتي قمري »عرب ســـات ونايل سات« بوقف 
برنامجني للنكت اللبنانية اإلباحية، يقول الكاتب: »قد تفاجأ 
وأنت جتلس مع أسرتك في وقت الظهيرة ببرنامج في قناة 
عربية يتجاوز جميع األعراف األخالقية حتى لدى الشعوب 
األكثر حتررا وإباحية، ويعرض ايحاءات غير مقبولة حترجك 
وتصدم أبناءك، ومن هذه البرامج ما نراه على قناتني لبنانيتني 
بشـــكل اســـبوعي، حيث تقدمان برنامجني متخصصني في 
»النكت« فيهما من التفسخ واالنحالل وااليحاءات اجلنسية 
الفاضحة الشيء الكثير، ويستضيفان مجموعة من احلضور، 
بعضهم فنانون يلقون النكت املاجنة والتعليقات اجلنسية، 
دون هدف او غاية، اال محاولة اإلثارة وجذب اجلمهور بطريقة 
رخيصة«. ويعّلق الكاتب بقوله: »الغريب ان هذين البرنامجني 
يعرضان عبر قناتني مفتوحتني وتوقيت عرضهما في فترة 
جتّمع العائلة التي تعتبـــر حتى في الدول األوروبية فترة 
يحرم فيها عرض برامج غير أخالقية من أجل حماية األطفال 
من مشاهدتها، أما في العالم العربي فالفوضى اإلعالمية عارمة 
وال توجـــد قيود حتمي العائلة واألطفـــال من هذا االنفالت 

األخالقي الشنيع«.

روما ـ أ.ش.أ: أعلن مصدر عســـكري إيطالي امس أن 
ضابطا من قوات الدرك كارابينيري قد قتل بسالح ناري 

في منطقة بنجشير بأفغانستان.
وقال املصدر ان الضابط برتبة عقيد يدعى كريستاينو 
كونغو 43 عاما ويعمل خبير مكافحة املخدرات بالسفارة 
اإليطالية في كابول قتل بطلق ناري في رأسه من سالح 
كالشينكوف عندما تدخل إلنقاذ امرأة تعرضت للهجوم 

من جانب مجموعة من األفغان.
وأضاف أن العملية جرمية جنائية وليست إرهابية، 
حيث كان العقيد في راحة وكان يتنزه باملنطقة مع رجل 
أفغاني وامرأة أميركية التي تعرضت لالعتداء من جانب 
مجموعة من األفغان فأطلق العقيد رصاصة أصابت واحدا 
منهم إصابة خفيفة وأدت البتعادهم جميعا لكنهم سرعان 
ما عادوا وأطلقوا جتاهه طلقات من ســـالح كالشينكوف 

فأردوه قتيال.

كامتندوـ  د.ب.أ: أكد الصندوق العاملي للحياة البرية اول من 
امس أن أول منر مفترس في نيبال مت وضع جهاز نظام حتديد 
املواقع العاملية حول رقبته، تعرض لتســــمم على يد منتهكي 

احلياة البرية في نيبال. وكان النمر نفق منذ أسبوعني.
وقالت السلطات إن النمر »نامو بوذا« نفق بعد وجبة حلم 

مسمم تركها الصيادون. ومت اعتقال 3 اشخاص مشتبه بهم.
وقال مسؤول الصندوق العاملي للحياة البرية أنيل ماناندار 
»إن النهاية التعيسة للنمر تؤكد حقيقة أن جهود حماية منور 
نيبال متثل حتديا خطيرا وأن هذه اجلهود حتتاج اآلن إلى مزيد 
مــــن التدعيم والتعزيز«. وهذا هــــو اول منر يتم تركيب جهاز 
حتديد املواقع حول رقبته. وتشير احصائيات الصندوق العاملي 
للحياة البرية إلى وجود 121 منرا فقط في نيبال. وتهدف نيبال 

إلى مضاعفة هذا العدد بحلول عام 2022.

كشفت مجلة التامي األميركية عن برنامج جديد للـ »آي 
فون« يغني اآلباء واألمهات عن شراء وقراءة كتب الختيار 
اسم طفلهم املنتظر، فقد أصبح هناك جهاز جديد وصغير 
ميكن الطفل من اختيار اســــمه بنفسه حتى قبل أن يولد، 
وذلك عن طريق برنامــــج آى فون »kick to pick« أو »اركل 
لكي يختار«.  اجلهاز موجود عليه آالف األســــماء لفتيات 
وفتيان بشكل عشــــوائي، كل ما ستفعله األم هو أن تضع 
اجلهاز على بطنها، وتنتظر حتى يقوم الطفل بركلها ركلة 
قوية، ويراقب اجلهاز حركات اجلنني، وعند حتديد أية ركلة 
قوية ســــيتوقف اجلهاز، ويكشــــف عن االسم الذي اختاره 

الطفل لنفسه.
بالطبــــع ميكن أن تتحكم األم في األســــماء التي تريدها 
لطفلها، سواء باختيار أسماء بنات أو أوالد فقط، أو بعمل 
قائمة باألسماء املفضلة يختار منها الطفل ما يريده، كما أن 
بإمكانها أن ترفض االسم الذي يحدده اجلهاز، وإن كان هذا 

من املمكن أن يجرح مشاعر طفلها.
ويقول ناثان باركز، مخترع اجلهاز، إن فكرته استوحاها 
من مناقشة حول اختيارات األطفال، وحقيقة أنهم ليس لهم 
أى دور في االسم الذي سيصبح مرافقا لهم طوال حياتهم، 
ومن ثم فإذا اختار طفلك اســــما غريبا وشكا منه فيما بعد 

فيمكنك أن تخبريه بأن هذا كان اختياره.

سان فرانسيسكوـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير صحافية اجلمعة أن 
شركة اإللكترونيات العمالقة »آبل« قدمت أكثر من 100 مليون 
دوالر لكبرى شــــركات اإلنتاج املوسيقي بهدف شراء حق بث 

تسجيالتها عبر خدمتها املوسيقية على اإلنترنت.
وذكرت صحيفة »نيويورك بوست« أن آبل وافقت على دفع 
ما يتــــراوح بني 25 مليون و50 مليون دوالر مقدما لشــــركات 
»يونيفرسال ميوزيك« و»إي.إم.آي« و»سوني ميوزيك« و»وارنر 
ميوزيك« وفقا لعدد التسجيالت التي يستخدمها مستخدمو خدمة 
التسجيالت املوسيقية اجلديدة »آي كلود« التي تقدمها »آبل«.

ومن املقرر أن يعلن ستيف جوبز الرئيس التنفيذي لشركة 
آبل عن هــــذه اخلدمة اجلديدة خالل املؤمتــــر الدولي ملطوري 
تطبيقات آبل يوم االثنني املقبل في ظهور نادر له حيث يقضي 

حاليا عطلة مرضية بعيدا عن الشركة.
ومن املتوقع أن تنقل هذه اخلدمة التي طال انتظارها محتويات 
مكتبة »آي تيونز« املوســــيقية اخلاصة باملستخدمني آليا إلى 
أجهزة كمبيوتر خادم آبل مبا يتيح للمســــتخدمني االســــتماع 
إلــــى هذه األغاني عبر اإلنترنت من أي جهاز متصل باإلنترنت 

وفي أي وقت.

ستوكهولمـ  يو.بي.آي: اتصل بحار سويدي ثمل بالشرطة 
طالبا البحث عن زوجته ظنا منه أنها ســـقطت من املركب 

ناسيا أنها ما كانت معه أصال بل في املنزل.
ونقلت صحيفة »ذا لوكال« السويدية عن السلطات احمللية 
أن الرجل اتصل بخدمات الطوارئ أثناء إبحاره بالقرب من 
مدينة كاملار قائال إنه خائف من أن تكون زوجته قد سقطت 

من املركب وغرقت.
لكن املنقذين اكتشفوا بعد وقت قليل أن الرجل كان ثمال 

ولم يكن بصحبة زوجته خالل رحلته البحرية.
وأعيد البحار ومركبه إلى الشاطئ حيث أجري له فحص 
وتبـــني أنه كان ثمـــال. واعتقل الرجل بتهمـــة اإلبحار وهو 

سكران.

غالف الكتاب

ميشيل أوباما

كتاب جديد لوزيرة العدل 
الفرنسية السابقة رشيدة داتي

ميشيل أوباما حتب مصممي 
األزياء الشباب

وفاة الفنانة املوريتانية الشهيرة 
دميي بنت آبه

كاتب سعودي يطالب بوقف 
برامج »النكت« اللبنانية اإلباحية

مقتل ضابط إيطالي بسبب 
دفاعه عن امرأة في أفغانستان

نفوق أول منر مزود بجهاز
حتديد املواقع بالسم 

برنامج جديد لـ »آى فون« ميّكن 
الطفل من اختيار اسمه قبل والدته!

»آبل« تشتري تسجيالت موسيقية 
بقيمة 100 مليون دوالر

غرقت في البحر.. وهي في املنزل!

من احتمال فيضان هذه املياه في 
وقت الحق من الشهر اجلاري أثناء 

موسم األمطار.
وذكرت الشركة أنها تكافح من 
أجل إيجاد أماكن لتخزين هذه املياه 
بعد ترشيحها، وقالت ان الوضع 
الراهــــن يعرقل اجلهــــود الرامية 
الى حتقيــــق الهدف النهائي وهو 
إعادة االستقرار الى املفاعالت في 

احملطة.
وأعربت الشركة عن اعتزامها 
البدء في استخدام جهاز لترشيح 
املياه السامة في اخلامس عشر من 
اجلاري، وأشارت الى أنها تنوي 
في منتصف أغسطس تركيب خزان 
حتت األرض ميكنه تخزين مائة 
ألف طن من املياه امللوثة مبستويات 
عالية من اإلشعاع، ولكنها تخشى 
فيضان املياه السامة في حالة الفشل 

في استخدام جهاز الترشيح.

من االشعاع بعد تسرب هذه املياه 
من املفاعــــالت في هــــذه احملطة 

املعطوبة.
ونقلت هيئة االذاعة اليابانية 
مساء أمس عن الشركة حتذيرها 

ذكــــرت صحيفة ايه بي ســــي 
االســــبانية أنــــه مت العثور على 
أرنب ولد بدون اذنني في منطقة 
نامي توشيما اليابانية التي تبعد 
30 كيلومترا من احملطة النووية 

فوكوشيما.
وأكد بعض اخلبراء أن تشوه 
هذا األرنب يأتي نتيجة لتسرب 
االشـــعاع النـــووي مـــن محطة 
فوكوشـــيما بعد وقوع الزلزال، 
وأوضحوا أن حركة هذا احليوان 
ال تتأثر بهـــذا العيب، حيث إنه 

يتحرك بشكل طبيعي.
في سياق متصل، أعلنت شركة 
الكهربائية  »طوكيــــو« للطاقــــة 
)تيبكو( املســــؤولة عن تشغيل 
محطة »داياتشــــي« النووية أنها 
تواجه صعوبات في توفير أماكن 
لتخزين أكثر مــــن مائة ألف طن 
من املياه امللوثة مبستويات عالية 

أرنب فوكوشيما

أرنب بال أذنني بسبب اإلشعاعات النووية
وفوكوشيما تواجه 100 ألف طن من املياه املشعة

وضع مجسم للهيكل املزعوم فوق أسوار القدس

معاقبة بريطاني بالوقف عن العمل لسبّه املسلمني 

احلبيب: احلب علم يجب تدريسه..

»الروتني« مينع طفالً مصرياً من احلصول على الدكتوراه
دراستها سنوات، لينجزها هو في 
ســــاعات. قال عمر عثمان إنه لم 
يســــتطع انتظار سنوات دراسة 
الثانوية العامة )ثالث سنوات(، 
واجلامعة )أربع سنوات(، حتى 
يحضر املاجســــتير فــــي جامعة 
أنها »ســــنوات  القاهرة، معتبرا 
طويلة. ويكفي فقط أربع سنوات 
لتحضير املاجستير والدكتوراه«. 
وكشــــف تقرير برنامج »صباح 
اخلير يا عرب« عــــن أن عمر لم 
يحصل على حقه إال بعد ثورة 25 
يناير التي أطاحت بنظام الرئيس 
املصري املخلوع حسني مبارك، 
حيــــث مت تكرميه من قبل رئيس 
الوزراء املصري عصام شرف. ولفت 
عمر إلى أنه قبل الثورة لم يقابل 
أي وزير، ولم يجد لطلبه بشأن 

ارتقائه علميا أي استجابة.

كل املســــائل الرياضية للمرحلة 
الثانويــــة. وتعــــدى عمر جميع 
احلدود بقراءته لكتب النظريات 
التي تتطلب  للمرحلة اجلامعية 

رغم عمــــره الصغير الذي لم 
يتجاوز الـ 15 عامــــا، فإن الطفل 
املصــــري عمر عثمان اســــتطاع 
احلصول على درجة البكالوريوس 
الرياضيــــات مــــن جامعة  فــــي 
القاهــــرة واجلامعــــة األميركية، 
ويحضر حاليا للماجستير، لكن 
الروتني وجمــــود القوانني مازاال 
يحرمانه من احلصول على درجة 
الدكتــــوراه. عمــــر ـ الذي أصبح 
يلقب في وسائل اإلعالم املصرية 
الرياضيات«ـ يدرس  بـ »معجزة 
حاليا بالصــــف الثالث اإلعدادي، 
ومت اكتشاف موهبته ونبوغه على 
يد والــــده، عندما كان في الصف 
الســــادس االبتدائي، حيث الحظ 
شــــغفه وبحثه املستمر عن كتب 
الرياضيــــات للمراحل األكبر منه 
سنا، حتى انتهى من قراءة وحل 

أشـــكال ومجسمات على شاكلة 
الهيكل املزعـــوم، كما حدث في 
مقطع الســـور القريب من باب 

الساهرة.

خـــالل الفترة املاضيـــة إحداث 
تغييرات غير مرئية على حجارة 
السور، مبا في ذلك نزع حجارة 
منه واستبدالها بأخرى، ووضع 

كشفت مصادر مقدسية عن 
إقـــدام مســـتوطنني على وضع 
مجســـم للهيـــكل املزعوم فوق 
اســـوار القدس التاريخية على 
باب العامود احد ابواب املسجد 

األقصى املبارك.
ووفق ما نقلته جريدة الرسالة 
القدس  الفلســـطينية ان مركز 
للحقوق االجتماعية واالقتصادية 
ذكر ان عدســـة احد املصورين 
الصحافيني التقطت صورة ملجسم 
الهيكل وضع مؤخرا على بوابة 
دمشـــق املشـــهورة باسم »باب 
العامود« احد االبواب الرئيسية 
للبلدة القدمية من القدس، مبينا ان 
املجسم موضوع بطريقة ال تظهر 
للعيان في هذه املرحلة، بسبب 
اعمال الترميم اجلارية وإخفائها 

من قبل االطقم الصهيونية.
ان بلدية  الـــى  املركز  ولفت 
القدس تقوم منذ عدة اشهر مبا 
تسميه بـ »اعمال ترميم وصيانة«، 
لسور البلدة القدمية من القدس، 
في وقت ينظر فيه املقدســـيون 
بريبة كبيرة إليها والتي تخللها 

مجسم الهيكل املزعوم على باب العامود

بصفات حقيرة، في الوقت الذي رفض 
فيه حضـــور االجتماع مع املجلس 
التأديبي أو حتى الدفاع عن نفسه.
التأديبي  وقد وجـــد املجلـــس 
بالتعليم العام ساميون باركر مذنبا 
لقيامه بارتكاب ســـلوك مهني غير 
مقبول، ومنع من التدريس إلى أجل 

غير مسمى.
وقال رئيـــس املجلـــس توني 
نيل: »إنـــه يـــزدري كل من حوله 
من أعراق مختلفـــة وحتى احلكام 
والتالميذ واملدرسني اآلخرين«، حيث 
وصف حاكمة املدينة بأنها »عاهرة 

وكسولة«.

أن تتم تغذيته باستمرار، فاحلب 
عبارة عن تغيرات كيميائية، وإذا 

لم يتم تغذيته يضعف ويفتر.
وعبر عن دهشـــته من رفض 
املجتمع زواج املرأة من شاب أصغر 
منها، رغم أن الرسول محمد ژ 
قد فعلها قبلهم وتزوج أم املؤمنني 

خديجة، وهي في األربعني.
وأضـــاف أن هناك الكثير من 
العوامـــل التي تســـاعد في هذا 
االختيـــار، ومن أهمها الســـمات 
الشـــخصية، ومـــدى االحتياج 
لهذه الفتاة والعكس، سواء أكانت 
أم اجتماعية  احتياجات جنسية 
أم ماديـــة، كما أن من الضروري 
وجود احلب بينهما، وبعدها يتم 

اتخاذ القرار السليم.

التأديبي قرارا  وأصدر املجلس 
بوقفه عن العمل ملدة مفتوحة، بعد 
التأكـــد من صحة هـــذه االتهامات، 
بحســـب صحيفـــة »ديلـــي ميل« 

البريطانية الصادرة اجلمعة.
كما وصف باركر مدرس زجني 
وصفا غير الئق، وفى حادثة أخرى مع 
مدرس من أصول صينية ضيق باركر 
عينيه بواسطة يديه، وقال: »إنه ال 
يستطيع أن يتعامل مع الصينيني«، 
بينما وصف حاكمـــة املدينة بأنها 
التأديب  »عاهرة«. وأجرى مجلس 
بالتعليم العام حتقيقا مع ساميون 
باركر لسبه اآلباء املسلمني ونعتهم 

فإن ذلك يكون بســـبب حاجات 
متبادلة مت إشباعها.

وذكر أنه إذا دق ناقوس احلب 
املعايير األخرى،  فالبد أن تركع 
ولكن يجب التفريـــق بني ما إذا 
كان حبا أم حاجة، فبعض الشباب 
والفتيات يتعلقون بالطرف اآلخر 
تعلقا شديدا دون أن يتمكن من 
حتديد ما إن كان هذا التعلق حبا أم 
بسبب شخصية الطرف اآلخر، أو 
قد يكون استدعاء لصورة منطية 
في خبرات مبكرة مروا بها أثناء 

الطفولة.
إلى أن احلب  وأشار احلبيب 
يجب أن يتم تدريســـه ألنه علم، 
الفتا إلى أن احلب ال يعيش إال 3 
سنوات، وبعدها ينتهي، لذلك يجب 

القاهرةـ  ام بي سي: قرر مجلس 
التأديـــب بالتعليم العـــام مبدينة 
البريطانية وقف مدرس  إيسيكس 
بريطاني عن العمل ألجل غير مسمى، 
بعد اتهامه بتوجيه شتائم وأوصاف 
عنصرية وجنسية للمسلمني قبل 

نحو ثالثة أعوام.
وكان ساميون باركر، الذي يعمل 
مديرا ملدرسة ابتدائية في املدينة قال: 
»إن املسلمني إرهابيون ويفجرون كل 
شيء« ونعتهم أيضا بوصف جنسي 
حقير، كما وجه كالمه إلى التالميذ 
واآلباء وزمالئه باملدرسة في مواقف 

مختلفة عامي 2008 و2009م.

كشف استشاري الطب النفسي 
د.طـــارق احلبيـــب أن األبحاث 
العلمية أوضحت أن الفارق السني 
األنســـب بني الرجل واملرأة حال 
الزواج يجب أن يكون ما بني 5-3 
سنوات لصالح الرجل، مشيرا إلى 
أنه قد يسمح به إلى 10 سنوات، 
أما ما بعد ذلك فال ينصح به ألن 
كال الزوجني سيكونان من جيل 

مختلف.
وصـــرح د.طارق احلبيب في 
حواره األسبوعي مع »MBC« في 
أسبوع اجلمعة بأن هناك حاالت 
فردية يكون فيها فارق السن مطلبا 
أساســـيا عند الزوجة أو الزوج، 
لذلك إذا جاءت فتاة صغيرة في 
السن وتزوجت من رجل يكبرها 

ساميون باركر

د.طارق احلبيب

عمر عثمان

أعلن أمس في الرباط عن وفاة الفنانة املوريتانية الشهيرة 
دميي بنت آبه، في مستشـــفى الشـــيخ زايد بعد معاناة مع 

املرض استمرت أسابيع.
وتعتبر الفنانـــة الراحلة، إحدى أكبر القامات الفنية في 
تاريخ موريتانيا، ومثلت البلد في العديد من احملافل العربية 
والدولية، كما خصصت جزءا من تراثها الفني خلدمة الوطن 

واإلشادة ببطوالت املقاومة ضد االستعمار الفرنسي.

دميي بنت آبه


