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انطلقت السبت في مصر الدورة
احلـــاديــة عــشــرة مـن مــهــرجــان
ـــوســـيــقى ســـمـــاع لإلنـــشــاد وا
هرجـان سنويا الروحية.ويـقام ا
حتـت شــــــــــعــــــــــار (رســــــــــالـــــــــة
سالم).وتـشـارك فيـه فرق من 16
دولة عربية وأجـنبية إضافة إلى
ـصـريـة وبــعض الـفـرق الـفــرق ا
ــقــيــمــة حــالـيــا في الــســوريــة ا
شاركة القاهرة.ومن ب الدول ا
الـــهـــنـــد والــــيـــونـــان والـــصـــ
وســريالنــكــا واألردن واجلــزائــر
والسـودان وباكسـتان فـيما حتل
جـــمــهـــوريــة الـــكــوجنـــو ضــيف
شرف.وتقام العروض في مواقع
أثــريـــة وســـيـــاحــيـــة مـــثل قـــبــة
ــعـز ومــجـمع الـغــوري وشـارع ا
األديـان وكـذلك ســاحـة الـهـنـاجـر
ر بـاألوبـرا ومـيـدان روكسـي و
ــديـنـة.ويــتـزامن بــهـلـر بــوسط ا
ـهــرجـان في كل عـام مع مـوعـد ا
الـــيــــوم الـــدولي لـــلـــسالم الـــذي
ــتـــحــدة في 21 تـــكــرسـه األ ا
أيــــلـــول لــــلــــســـعي مـن أجل حل
اخلالفــات والـنــزاعــات الـدولــيـة

وتشجيع الـنهج السلمي في حل
شـكالت الـقـائمـة.وقـالت وزيرة ا
ـصــريـة إيـنــاس عـبـد الــثـقـافــة ا
الدا في حـفل االفتـتاح الـسبت
ــسـرح بــئــر يـوسف فـي قـلــعـة
صـالح الــديـن (الـــيـــوم نــفـــتـــتح
الـــــدورة احلــــاديــــة عــــشــــرة من
مــــهــــرجـــان ســــمــــاع لـإلنــــشـــاد
وسيقى الروحـية.. نلتقي مع وا
مـوســيـقى وثـقـافــات الـعـديـد من
دول الـــــعــــالم الــــتـي أصــــبــــحت
ـــــشــــاركــــة في حتـــــرص عــــلى ا
ـــــهـــــرجـــــان كل فـــــعـــــالـــــيــــات ا
ــهــرجـان عــام).وأضــافت (هــذا ا
بــــدأ قـــــويـــــا وحـــــقق جنـــــاحــــا
مــتـواصـال عـلـى مـدى 11 عــامـا
واسـتـطـاع جـذب اجلـمـهور إلـيه
ألنه مـخــتـلف ويـصــنع حـالـة من
الــسـالم الــروحي تــدفـع الــنــفس
إلى السمـو وجتاوز االشكـاليات
ـهرجان امس عاصـرة).ونظم ا ا
ــعـز األحــد كــرنـفــاال في شــارع ا
بالـقـاهرة الـفاطـمـية شـاركت فيه
جــمـيع الــفـرق بــعـرض تـفــاعـلي
كــبـيـر مـع اجلـمـهــور. ويـســتـمـر
ـــــهــــرجـــــان حـــــتى الـــــتـــــاسع ا
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ــــغــــنــــيـــة ريــــانــــا عن أعــــربت ا
سعادتهـا بإسناد حـكومة بالدها
بــــاربـــادوس لـــهـــا دورا جـــديـــدا
كـسـفيـرة وقـالت (إنـهـا لن تـكون
فــــــخــــــورة بــــــشـيء أكــــــثــــــر من
ـغــنـيــة واسـمــهـا ذلك).وكــانت ا
الـكـامل روبـ ريـانـا فـيـنـتي قـد
عينت سفيرة فوق العادة ووزيرا
مــفـــوضـــا لـــبـــلـــدهـــا اخلــمـــيس
اضي.وتتضمن مهـام وظيفتها ا
الــتـرويج لــلــتـعــلـيم والــسـيــاحـة
واالستثـمار في باربادوس وهي

إحدى جزر الكاريبي.
وقالت مـيـا أمور مـوتـلي رئيـسة
وزراء بـاربـادوس(إنــهـا تـتـشـرف
نـح ريهـانـا هذا الـلـقب).وقالت
مـوتــلي في بــيـان( ريـهــانـا حتب
وطنها بعـمق وانعكس ذلك على
أعمـالهـا اخليـرية خـصوصا في
مـجـالي الـصـحـة والـتـعـلـيم. كـما
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عـنـدما كـانت دالـيـا بدراوي فى
مـنـتـصف العـشـريـنيـات شـابة
في مـقـتــبل حـيـاتــهـا الـزوجـيـة
وأم لـطفـلـت انـقلـبت حـياتـها
رأسا عـلى عقب.فـبعـد أن كانت
مـلــيـئـة بــاحلـيـويــة والـنـشـاط
أصــبح جـسـدهـا يــحـتـاج حَـقْن
األنــسـولـ أربع مــرات يـومـيًـا
عـلى األقل لـتـعـيش بال مـشـاكل
وأصـابـعهـا يـجب أن تسـتـسلم
لـــلـــوخـــز ٦-٨ مـــرات يـــومـــيــا
لفحص السكر في الدم و قلبها
يـنـفطـر عـلى طـفـلـتـيـهـا الـلـت
حتــتــاجــان إلى اهــتــمــامــهـا و
رعـايـتـها.وبـعـد مـعركـة عـمـرها
ســــــنـــــــوات ضــــــد مــــــرض 10
الــسـكـري تــقـول دالـيـا ذات الـ
عـــــامــــا(حتـــــديـت كل شيء 36
صــعب كي أتــغـلب عــلى مـرض

السكري).
انـقــلـبت حــيـاتــهـا أيــضـا عـلى
نحو آخر فبـعد أن كانت شابة
حــيــاتـهــا عــاديــة كـمــا تــقـول

{ كـــانـــبـــرا - وكـــاالت - يـــقــول
بــاحـثــون إن الــنـســاء الـشــابـات
وفي مـــنـــتــصف الـــعــمـــر الالتي
يــــعــــانــــ من زيــــادة الـــوزن أو
ـا كن أكـثــر عـرضـة الـســمـنــة ر
لإلصـابـة بـسـلس الـبـول. ووفـقـا
لبحث نشر في دورية (أوبيستي
ريــــفـــــيــــوز) وجـــــد بــــاحـــــثــــون
استراليون (أن احتماالت إصابة
الـبــديـنـات بــسـلس الــبـول تـزيـد
ثـل عن احـتمـاالت إصابة من ا
يــتـمــتـعن بــوزن طــبـيــعي. وتـقل
االحـتـمـاالت بـ الـنـسـاء الالئي
يــعــانــ من زيــادة في الــوزن ال
تـصل حلـد الــسـمـنـة وتـصل إلى
ئـة).وخـلص الـباحـثون 35 في ا
إلى (أنه رغم أن سلـس البـول قد
ال يـــؤثــر بــصــورة كـــبــيــرة عــلى
الـصـحـة فــأنه قـد يـؤثـر بـصـورة
كـبـيــرة عـلى حـالـتــهن الـعـامـة...
تــرتـبط نـتــائج صـحــيـة سـلــبـيـة
بسـلس الـبول ومن بـ ذلك عدم
الـراحـة وانبـعـاث رائـحـة كـريـهة

والشعور باحلرج).
وقـادت تـايال ليـمـرتـون من كـلـية
عـــلــوم احلــركـــة والــتـــغــذيــة في
جـــامــــعـــة كــــويـــنــــزالنــــد فـــريق
البـحث.ولتـحديـد تأثـير الـسمـنة
عـلى تـسـرب الـبـول بـحث فـريق
الــدراســة عن أبــحــاث تــتــضــمن

مـــعـــلـــومـــات عن ســـلس الـــبــول
والـوزن. واسـتـعـانـوا بـنـحـو 14
دراســـة تــضــمـــنت بــيـــانــات عن
امــــرأة من ثــــمـــاني دول 47293
هي استراليا وفرنسا والواليات
ــرك وانــكــلــتـرا ــتــحــدة والــد ا
واســكـتــلــنـدا وويــلــز وهـولــنـدا.
واسـتـخـدمت الـدراسات فـقط إذا
كـــان مــتـــوسـط عـــمـــر الـــنـــســاء

حتــــــت 55 سنة.
وذكرت الدكتورة ستيفاني كيلب
ـــســـالـك الـــبــــولـــيـــة أســـتــــاذة ا
وأمــــراض الـــنـــســـاء في كـــلـــيـــة
فــايــنــبـيــرج لــلــطب في جــامــعـة
وسـترن في شـيـكـاجـو والتي لم
في تــشـارك في الــبــحث اجلــديـد
ثانة تصريح (يعـتقد أن نشـاط ا
ـفرط يـحـدث بـسبب الـتـغـيرات ا
األيـــضـــيـــة الـــتي تـــرافـق زيــادة
الـوزن أو الــسـمــنـة. لــكن ال أحـد
يفهم ما الذي يسببها بالضبط).
وقــــالت الــــدكــــتـــور جــــ كالرك
أســـتـــاذة الـــطب ومـــديــرة قـــسم
الـطـب الـعـام وطـب الـبـاطــنـة في
كـليـة جـونـز هـوبكـيـنـز في والية
ماريـالند األمـريـكيـة في تـصريح
(إن الـــبــحث اجلـــديــد أظـــهــر أن
كن أن الكـيـلوغـرامـات الزائـدة 
تـزيــد خـطــر سـلـسل الــبـول لـدى

جميع النساء).
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أصــبــحـت مــتــســـلــقـــة جــبــال
وعـداءة تشـارك فى مـاراثـونات
ـــيـــة ومـــدربـــة لـــريـــاضــة عـــا
ــــعــــروفــــة الـــــكــــروســــفــــيـت ا
بــتــدريــبــاتــهــا الــشــاقــة كــرفع
األثــقــال واجلــمــبــاز.ويــضــيف
تــقــريــر لـــلــبي بي سي (قــررت
رض ولكن على داليا محاربة ا
طـريـقـتـهـا اخلـاصـة. بدأت أوال
بـالـتـعـرف عـلـيه لـتـتـغـلب عـلى
ــا جتــهــله شــعــور اخلـــوف 
فــقــامت بـــجــمع أكــبــر قــدر من
ــعــلــومـات عن طــبــيــعــة هـذا ا
ـرض و مـضـاعفـاته و كـيـفـية ا
الـســيـطـرة عــلـيه.عـكــفت دالـيـا
عـلـى جتـربـة أشـيـاء جـديـدة لم
تعـهدهـا من قبل مـثل الـرياضة
الـــشــاقــة).تــقـــول دالــيــا ( قــبل
ـرض الــســكـري لم أصــابــتي 
أكـن ألتــخــيل يــومــا أن أمـارس
كـل هـــــــــذه الـــــــــريـــــــــاضـــــــــات
الـصـعــبـة).قـررت دالـيــا تـسـلق
جـــبل إلـــبـــروس الـــشـــاهق في
روسـيــا والــبــالغ إرتــفـاعه 5.6

كــيــلـو مــتــر.وتـعــلــمت كــيـفــيـة
احلــفــاظ عــلى األنــســولــ من
الــتــجـمــد ووضـعت  3أجـهـزة
مــخــتــلــفــة ( 2عــلى ذراعي و1
ــعــدة) لــرصــد نــســبــة عــلـى ا
الـــــســـــكــــر فـي الـــــدم بــــشـــــكل
مـتـواصل.ورغم شـدة الـبـرودة
اسـتطـاعت دالـيا تـسـلق اجلبل
ـــعـــدل ســـكـــر بـال مـــشـــاكل و
ــتـاز. وتـقـول دالـيـا (إنـهـا لم
تـتمـكن من الـسـيطـرة عـلى هذا
ــفـــردهــا و لــكن كــان ــرض  ا
ــــــعـــــالج دور لـــــلــــــطـــــبــــــيب ا
كبـير).عـندمـا علمت بـإصابـتها
بــالـســكــري تــقـول إنــهــا مـرت
بـفـتـرة اكـتـئـاب امـتـدت عـام

ـــرض في حــد لــيس بـــســبب ا
ـتـرتــبـة عـلـيه ذاتـه واخملـاطـر ا
ولــكن بـســبب إهــمــال األطــبـاء
ـعــاجلـ لــلـجــانب الـنــفـسي ا
لــلـمــريض.وأضـافـت (أن هـنـاك
مشكـلة كبـيرة فى كيفـية تعامل
ـرضى بشـكل عام األطبـاء مع ا
حيث كاد األطباء أن يحطموها

لدى صغار الـسن ويعالج فقط
بـاألنــسـولـ نـتــيـجـة لــتـدمـيـر
خاليـا الـبــنـكـريـاس.تــسـتـخـدم
داليـا مضـخة األنـسول وهي
قـســطـرة و إبــرة صـغـيــرة يـتم
زرعــهــا حتت اجلــلــد لــتــوفــيـر

عـلـومات ذلك أنه أمـدني بـكل ا
التي أحتاجها للتعامل مع هذا

رض). ا
أصـيــبت دالــيـا بــالـســكـري من
الـنـوع األول وهـو من أمـراض
ـنــاعــة و عـادة مــا يــشـخص ا

نـفـسـيـا عــنـدمـا أخـبـروهـا بـأن
حــيـــاتـــهــا قـــد انـــتــهـت حــتى
حالفها احلظ عـند زيارة طبيب
زرع لـــــديــــهـــــا األمـل ووثق فى
قـــدرتــهـــا عــلى الـــتــغـــلب عــلى
ـرض).وتـضـيف(األهم من كل ا

جـرعـات ثـابـتـة من األنـسـول
ــســتــمـر وجــهــازًا لــلــفــحص ا
لـلــسـكـر. كـمـا تـدربت مع فـريق
طـبي عـلى اتـبـاع نـظـام غـذائي
ــارسـة الـريـاضـة ومـتـابـعـة و

السكر.
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الـــعـــاصـــــــــمـــة بـــريـــدج تـــاون.
وعــــاشت ريــــانـــا هــــنــــاك حـــتى
راهقـة ح اكـتشـفها سنـوات ا
منـتج أغاني أمـريكي وسـاعدها
عـــــلـى الـــــســـــفـــــر لـــــلـــــواليـــــات
ـاضي ـتــحــدة.وخالل الـعــام ا ا
غـــيــــرت ســـلـــطـــات بالدهـــا اسم
الــــشــــارع الـــــذي عــــاشـت فــــيه
ـا لـها). لـيـسـمى بـاسـمـهـا تـكـر
وفي بيان تـعليـقا على تـعييـنها
غنية (إنها لم تكن لتفخر قالت ا
بـشيء أكـثـر مـن حـصـولـهـا عـلى
هــــــذا الــــــلــــــقـب الــــــرفــــــيـع من
بــلــدهــا).وقــالت( كل مــواطن من
بـربــادوس عـلـيـه أن يـلـعب دوره
في هـــذا اجلـــهـــد احلــالـي وأنــا
مـسـتـعـدة وسـعـيـدة بـتولـي هذه
ــسـؤولــيـة. أتــطـلـع لـلــعـمل مع ا
رئيسة الـوزراء موتلي وفـريقها
مـن أجـل إعــــــــادة رسـم صـــــــورة

بربادوس).

والـعـشـرين من الـشـهـر اجلـاري.
الى ذلك أضاءت عروض ضوئية
وأشـــكــال فـــنــيـــة شــوارع بـــلــدة
كشـكايش البـرتغـالية الـسيـاحية
في الدورة السابـعة من مهرجان
(لــومــيــنــا) وهــو عــرض مــبــهـر
يجذب حشودا لالستمتاع برؤية
. ي أعمال فـنان مـحليـ وعا
ـهـرجـان الذي ويـقـول مـنـظـمـو ا
يــــــجـــــــذب مـــــــئـــــــات اآلالف إلى
كشكايش كل عام (إنه يهدف إلى
االحتفال باأللوان واألشكال على
اخــتالف مـنـاحــيـهــا ومـعـانــيـهـا
ووجــــوهـــهـــا.كـــمـــا يـــهـــدف إلى
تــســلــيط الــضــوء عــلـى الــتـراث
الــتـاريــخي في كــشــكـايـش الـتي
كــانت قـريـة تــعـتــمـد عــلى صـيـد
الـــســـمـك وأصــبـــحـت مـــقـــصــدا
ســـيـــاحـــيـــا من الـــدرجـــة األولى
بــحـلــول نــهـايــة الــقـرن الــتـاسع

عشر).
وتـضـمـنت األشـكـال الـفـنـيـة هذا
الـــعـــام مــنـــحـــدر تــزلـج يــومض
بأضواء وأشـكال ملـونة مخـتلفة
ــتــزجلـون بــيــنــمــا يــســتــمــتـع ا

بالتحرك بألواحهم عليه.
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مـا الــذي تــريـده أيــهــا االنــسـان من هــذه احلــيــــاة وأي

هدف?
سيرة  يـشغلك البـحث عن لقمة ها أنت ال تتـوقف عن ا
الـعــيش أوال لـتـشـقى أي شـقـاء  ثـم لـتـبـحث بـعـدهـا عن
عش الـزوجيـة الدافئ لـتبـدأ في رحـلة جـديدة من حـياتك
فيـهـا أمنـيات وأحالم لم تـكن تـراودك من قبل  فـها أنت
تـريــد أن يـكـون لك قـصـر فـخـم يـحـتـويك أنت وأسـرتك 
وأنت تـريـد أن تـمــتـلك سـيـارة فــارهـة تـسـتــمـتع بـهـا في
ـوسـرون من الـنـاس  ثـم يـأخذك نـزهـات مـثـلـمـا يـفـعل ا
ـال تـدفع به الـطــمع أو الـطـمـوح لـيـكـون لـك رصـيـد من ا

مخاطر الدهر .
كن البحث عنه غير أنك في رحلتك هذه تـنسى أهم ما 
أال وهي الطـمأنيـنة وقـناعة الـنفس والـرضا  لقـد سعيت
طـيلـة حيـاتك الى حتـقيق أشـيـاء ماديـة ملـمـوسة وأغـفلت

سيرة . اجلانب الروحي الذي يعيد التوازن في هذه ا
فما الذي تريده أيها االنسان مرة أخرى ?

ان أعـباء احلـيـاة ثقـيلـة اذا لم تـظلـلك سكـيـنة فـيهـا عودة
الى أعماق النفس وكشف أسـرارها  انك لن تكون آمنا
اذا غـلــبت عــلـيـك أهـواؤك فــحــسب  ان احلـيــاة لــيـست
متاعا فـي كل ح رغم كل مغريـاتها  فأين مـكان القيم
عادلة التي تطرح نفسها دون تردد ? الروحية من هذه ا
انك في سـاعـة غــفـلـة تــريـد أن تـعــبث لـيس اال  لــتـهـمل
بـصـيص األمل وخـيـوط الـنـور الـتي وحـدهـا دون غـيـرهـا
تنقذك من غـفلتك  ثم الى متى تـريد أن تظل في لهوك 

ألم حتسب أن احلياة قصيرة وان طالت ?
انك في احلــيــاة لك االخــتــيــار رغم الــقــدر الــذي يــحـدد
ـوت ما من اخـتـيـار  خـاضـعا خـطـواتك  غـيـر أنه في ا
مستسلـما خائفا مرتـعبا  ما بيدك حيـلة للخالص  لقد
ن فـرط بــاحلـقـوق شـارفت الـنــهـايـة واحلــسـاب عـســيـر 
فروضـة عليه  حـقوق نسيـها في غمـرة انشغـاله بزينة ا

احلياة الدنيا .
ـفر ? لـقد ذقت طـعم الـراحة ردحا وت آتـيك فأين ا انه ا
ـوت في سـاعة لـم تتـوقـعـها طـويال واسـتـمتـعت فـجـاءك ا
ولـم حتـسب حـســابـهـا فــبـئس مــا قـدمت حلــيـاتك وبـئس

نهايتك .
وت واحلـياة لـيـختـبرك أم ظـننت الم تـعلم أن الـله خـلق ا
أن ذلك مجـرد لهـو  لتطـغى وتظـلم وتخـون األمانة  أين

طاف ?  هو العمل الصالح ليشفع لك في آخر ا
يــا له من مــوقف رهــيب وأنت حتــتـضــر  تـرى ســكـرات
ــوت ولــيس لك من قــوة وال حـيــلــة لـلــخالص  وهــاهـو ا
صـدرك يـنـتـفـض وأنـفـاسك تـتالحق  مـكـبل بـأصـفـاد ال
طـاقـة لك بــانـتـزاعـهــا  مـا نـفــعـتك ثـروتـك ولم تـغن عـنك

عشيرتك وال أوالدك  انك اليوم في عذاب شديد .
وت طـمئنـة ترى في ا غير أن الـنفس الراضـية ا
حــيـاة جـديـدة لــيس كـمـثـلــهـا حـيـاة
تـــرفل بــــنـــعـــيم اآلخـــرة وعـــبـــقـــهـــا
 كــــأنـــهــــا تـــرى من وراء ونـــورهـــا

حجاب مقعدها من اجلنة. 
` U  `łU½

كركوك

{ مــيالنــو - وكــاالت - عــرضت دار أزيــاء
إمبوريو أرماني عاليا مجموعتها اجلديدة
البس لـربيـع وصيف  2019والتي تـضم ا
اخلــفـيـفــة الـفــضـفـاضــة عـلى مــدرج مـطـار
لـيـنـاتي فـي مـديـنـة مـيالنـو وأنـهت الـلـيـلـة
بــحــفـل لــنــجم الــبــوب الــبــريــطــاني روبي
ولــيــامـز. وتــعــ عـلى آالف الــضــيـوف أن
ـطـار يـخـضـعــوا إلجـراءات األمن في ا
ــوظـــفــون إلى قـــبل أن يـــصــحـــبــهـم ا
ــشى أســود بــراق بـنـي عـلـى مـدرج
لإلقالع في أحـد أهـم الـعـروض ضـمن
أســـبــوع مــيالنــو لـــلــمــوضــة.وأثــنــاء
الــعــرض كـانت الــطــائــرات تـهــبط في
اخلــلـفــيــة بل وتـوقـف بـعــضـهــا قـرب
ــؤقت اخملــصـص لــعـرض ــمــشى ا ا
األزيــاء.وأســعــد ولــيــامــز احلــضـور
بغـنـاء بعـض من أفضل أغـانـيه مثل
أغـنـيـة أحب حـيـاتي (آي لـوف مـاي
اليف) وأهدى أغـنيـة طريـقتي (ماي
واي) الشهيرة لفرانك سيناترا إلى
جـــورجــــيـــو أرمـــاني ( 84عـــامـــا)
مخـتـتمـا األغنـية بـقـوله (لقـد قمت
بـاألمـر بـطـريـقـتك) قـبل أن يـدعوه
ـــســـرح. أمــا لــلـــصـــعـــود عـــلى ا
مـجـمـوعـة إمـبـوريو الـتـي سبـقت
احلـفل فشـمـلت مـئات الـتـصـاميم

لــلــرجــال والـنــســاء وغــلـبـت عـلــيــهـا
ـمــيـزة لـتـصـامـيم أرمـاني الـتي الـسـمـات ا
جتمع بـ الـبسـاطة والـتعـقيـد واستـخدام
أنـواع متـعـددة من األنسـجـة في التـصـميم

الواحد فضال عن األلوان اجلريئة.
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{ سـيــئــول - وكــاالت - عــاقـبت
مــحـكــمـة فـي كـوريــا اجلــنـوبــيـة
اخملــرج الــشــهــيــر لي يــون-تــيك
بالسجن ست سنوات بعد إدانته
بــاالعـتــداء اجلــنـسـي عـلـى تـسع
نسـاء.واتـهم يـون تيك بـاالعـتداء
ــمــثالت أثــنـاء اجلــنــسي عــلى ا
ــمــثــلــ في جــلــســات تــدريـب ا
سـرح الكـوري البـارز الذي كان ا
يعمل مـديرا فـنيـا له.وتقدمت 17
امرأة بـبالغـات لـلعـنف اجلـنسي
ضـد لي. كـمـا اتـهم بـاالغـتـصاب
ولـــكـــنه نـــفى االتـــهـــام. وتـــعــود
الـــقــضـــيــة الـــتي ســـجن لي 65
عاما علـى إثرها إلى عام 2010.
ـمكن مـقاضاته في ولم يكن من ا
اتهامات أخرى قبل ذلك التاريخ

s− ¹ Í—u  Ãd
w M'« ¡«b²Žù« WLN²Ð
 ö¦2 l ð vKŽ

نظرا لقـانون التـقاضي في كوريا
اجلنوبية الذي ال يـسمح بالنظر
في الــقــضــايــا بــعــد مــرور فــتـرة
زمنية مـعينـة.واستمـعت احملكمة
في ســــول إلى أن لي فـي ثـــمـــان
ـمـثالت قـضـايـا المس أجــسـاد ا
بــــصــــورة غــــيـــر الئــــقــــة أثــــنـــاء
الـــتـــدريـــبـــات ووضع يـــده داخل
أقـــمـــصـــتـــهن وإجـــبـــارهن عـــلى
مالمـسـة عـضـوه الـذكـري بـيـنـما
حاول اغتـصاب الـتاسـعة. وقالت
احملـكــمـة في تــصـريــحـهــا (يـزعم
تـهم إن كل هذه األنـشطـة كانت ا
ضمن تـدريبـات التـمثـيل ولكـنها
يجب أن تعتبر اعتداءات جنسية
نـظــرا لـعــدم وجـود رضــا صـريح

من الضحايا عنها).

أنها تظهـر وطنيتهـا في الطريقة
الـــتـي تـــرد بــــهـــا اجلــــمــــيل إلى
وطــنـهــا وال تـزال مــسـتــمـرة في
تـــثــمــ اجلــزيــرة بـــاعــتــبــارهــا
بـلـدهـا). واشـار تـقـريـر لـلـبي بي

سي (ان ألبومات ريانا الغنائية
تـــعــد من األكـــثــر مــبــيـــعــا عــلى
اإلطـالق وحـــقــــقت مـــبــــيـــعـــات
قـيــاسـيـة حـول الــعـالم.وجنـحت
ريـانا أيـضـا كـممـثـلـة ومصـمـمة

ـاضي أزيـاء وأطـلـقـت الـعـالم ا
مـــــجـــــمـــــوعـــــة جتـــــمـــــيل القت
اســتــحــســانــا واســعــا. وولـدت
ريـــانــا في ســـانت مــيـــشــيل في
بـــــــاربـــــــادوس وكـــــــبـــــــرت في

داليا بدراوي


