ه � � � � �ن� � � � ��د
ص � � �ب� � ��ري
ت � �ك � �ش� ��ف
تفا صيل
«خناقة»
ل� � � �ي� � � �ل � � ��ة
زف � ��اف � �ه � ��ا

هيالري كلينتون

اخل ��ارج� �ي ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة تفحص
ب��ري��د ه�ي�لاري كلينتون الشخصي

قالت �ص��حيفة «وا�ش��نطن بو�س��ت» �إن وزارة اخلارجية
الأمريكية بد�أت مراجعة ب�ش�أن ما �إذا كان ا�ستخدام هيالري
كلينتون حل�س��ابها ال�شخ�ص��ي للربيد الإلك�تروين لأغرا�ض
العمل ،عندما كانت وزيرة للخارجية ،قد خرق قواعد تهدف
�إىل حماية املعلومات احل�سا�سة.
ون�س��بت ال�ص��حيفة �إىل م�س���ؤول كبري بال��وزارة قوله �إن
ا�س��تخدام كلينتون للربيد الإلكرتوين ال�شخ�صي لي�س خرقا
تلقائيا للقواعد.
لكن امل�س���ؤول �أ�ض��اف �أن الوزارة �س��تفح�ص ما �إذا كانت
ر�س��ائل الربيد الإلك�تروين لكلينتون قد ت�ض��منت معلومات
ح�سا�س��ة ،و�إذا ثبت ذلك ،ف�إنها �س��تدر�س ه��ل جرى تطبيق
الربوتوكوالت الأمنية املطلوبة؟

ج��ون �س��ن ف ��ي ص� �ف ��وف «داع � ��ش»

مهما حاول العابثون ف�إنهم لن ينجحوا يف �شق تالحم
ال�ش��عب امل�رصي الذي �أدرك خري �إدراك �أن اال�ستقرار هو
بواب��ة العبور �إىل من��اء وازدهار ب�لاده ،فعندما نتحدث
اليوم عن اال�س��تقرار يف م�رص ال بد �أن ن�ص��ع ن�صب �أعيننا
النهج الرائ��ع الذي اتخذه الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�س��ي
لالنتق��ال مب��صر �إىل �ش��اطئ الأم��ان ،فاحل�س��م واحلزم
اللذان اتخذهما الرئي�س ال�سي�س��ي �س��اهما بكل اقتدار يف
دوران عجلة اال�ستقرار ،وو�ضع م�رص يف مكانها ال�صحيح
الذي يليق بها وب�ش��عبها الذي �أثبت �أنه �ش��عب ال تقهره
الظ��روف ال�ص��عبة ،وال تك��سر
�إرادت��ه الأجن��دات امل�س��مومة
باالفكار املتطرفة والرجعية.
لقد ع��رف الرئي�س ال�سي�س��ي
طريق اال�ستقرار ،و�سار ب�رسعة
كبرية نحوه ،وا�ض��عا م�ص��لحة
بالده فوق كل اعتبار ،ومتجاهال
كل اال�ص��وات التي تغرد خارج
��سرب �إرادة ال�ش��عب امل��صري،
ومتطلبات املرحلة الدقيقة التي
متر بها �أر�ض الكنانة ،نعم ففي مثل الو�ضع ال�سيئ الذي
مرت به م��صر ،يف ال�س��نوات االخرية واملتمثل يف تف�ش��ي
الفو�ض��ى هنا وهن��اك االم��ر الذي وفر ار�ض��ية خ�ص��بة
للمنظمات الإرهابية ،يف مثل ذلك الو�ض��ع لو ترك احلبل
على الغارب لأ�صبحت م�رص اليوم كومة من «الأطالل»!
من يقر�أ التاريخ جيدا �س��يعرف ان م��صر �أكرب من اي
�أجندات تريد جذبها نحوه��ا واختطافها ،فم�رص هي «�أم
الدني��ا» ت�س��توعب كل الآراء والأف��كار ،ولكنه��ا يف الوقت
ذاته ترف�ض ان تكون ا�سرية فكرة واحدة ور�أي واحد!
�إن م�رص تعرف منذ القدم على �أنها قلب الأمة العربية،
فه��ي حري�ص��ة دائم��ا عل��ى احلف��اظ عل��ى عالقاتها مع
�أ�ش��قائها الع��رب ،والن�أي به��ا عن �أي خالف��ات ،كما انها
حري�ص��ة على م�ص��لحة الب�لاد العربية م��ن املحيط �إىل
اخلليج ،وقد ات�ض��ح ه��ذا الدور احليوي ال��ذي تلعبه يف
اكرث من منا�سبة على مدار التاريخ ،وجاء اليوم الرئي�س
ال�سي�س��ي لي�ؤكد هذا ال��دور ،عندما ق��ال ان «�أمن منطقة
اخلليج خط �أحمر».

د .يوسف أحمد بهبهاني
dr.behbehani@hotmail.com

هند �صربي

 10م� � ل� ��اي� � ي� ��ن ي� � �ت � ��اب� � �ع � ��ون
جن � ��وى ك � ��رم ع �ل ��ى ف �ي ��س ب ��وك
و�ص��ل متابعو �ص��فحة الفنانة الكبرية جنوى كرم،
عل��ى موق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي في�س ب��وك� ،إىل 10
ماليني متابع ،وهو الرقم الكبري الذي دعاها لالحتفال.
و�ش��كرت كرم جمي��ع متابعيه��ا على الدع��م والثقة
والتعليق��ات ،وقال��ت �إنهم م��ن ي�ص��نعون جنوميتها،
وي�ضفون البهجة على حياتها و�أوقاتها.
واحتفلت ك��رم منذ ف�ترة وجيزة بعي��د ميالدها مع
جمهوره��ا ،وانهال��ت عليه��ا عب��ارات التهنئ��ة ومت ّني
حياة �سعيدة لها� ،إ�ض��افة لطلبات من بع�ض متابعيها
بتقدمي �أغان جديدة يف �أ�رسع وقت ممكن.
ووعدت ك��رم ب�أن تظ��ل عند ح�س��ن ظ��ن جمهورها
قدر ما ت�ستطيع ،و�أن ت�س��تجيب لطلباته يف �أقرب وقت
ممكن.

جنوى كرم

م� �ص ��ر ف � ��وق ك� ��ل األج � �ن� ��دات

قال��ت الفنانة التون�س��ية
هن��د �ص�بري �إنه��ا تعرفت
على زوجه��ا رج��ل الأعمال
امل��صري �أحم��د ال�رشي��ف
بطريقة تقليدية .و�أ�ضافت:
«�ص��احبتي الأنتيم تعرفه،
وكان��وا م��ع بع���ض يف
املدر�س��ة ،فتقابلن��ا م��رة يف
ع�ش��اء» ،م�ش�يرة �إىل �أنهم��ا
تزوجا يف تون�س ،وا�شرتطت
عليه فعل كل طقو�س الزواج
التون�سي.
و�أ�ض��افت مازح��ة ،لكنه
رف���ض يلب���س الربن���س
واجلب��ة ،ومعطاني���ش
خلخ��ال ،ه��و معمل���ش وال
طق�س على فكرة».
ث��م روت موقف��ا طريف��ا
تعر�ض له زوجها ،لرف�ض��ه
عم��ل طقو���س ال��زواج
التون�س��ية ،حي��ث قال��ت:
«عندن��ا العري�س الزم يحنو
له ال�صباع ال�صغري ،فخالة
والدتي كانت م�رصة حتنيه
له وهو كان راف�ضا ،فقعدت
جت��ري وراه يف البي��ت
واتخانق معاها».
يذك��ر �أن هند �ص�بري قد
تزوج��ت م��ن رج��ل الأعمال
امل��صري �أحم��د ال�رشيف يف
مار�س  ،2008و�أجنبت منه
ابنتيها عالية وليلى.

داكوتا جون�سن

بعد دوره��ا يف فيلم « 50ظال م��ن الرمادي» املث�ير� ،ألهبت
املمثل��ة الأمريكي��ة داكوت��ا جون�س��ن ال�شا�ش��ات م��ن جدي��د
بتقم�ص��ها دورا مثريا للجدل يف �رشيط فكاهي ق�ص�ير تلتحق
فيه بتنظيم «الدولة الإ�سالمية».
ظهرت بطل��ة فيل��م « 50ظال من الرم��ادي» داكوتا جون�س��ن
خالل برنامج «م�س��اء ال�س��بت مبا�رش» الهزيل وال��ذي تبثه قناة
«�إن .بي� .س��ي» ،يف مقطع يدوم دقيقة ون�صف حتمل فيه حقيبة
عل��ى ظهره��ا وت�ص��عد على م�تن �س��يارة جهاديني عل��ى هتاف
«امل��وت لأم�يركا» .ف�أث��ار املقطع غ�ض��ب العديد من امل�ش��اهدين
ورواد الإنرتن��ت ،و�إن دافع��ت �أقلي��ة عن الربنامج با�س��م حرية
التعبري وحق ال�سخرية من كل �شيء.

أما بعد

e-mail:alkhaleej-newspaper@hotmail.com

إمي � � � � � � � � � � ��ان أب� � � � � � � � ��و ط � � ��ال � � ��ب
ف� � � � � ��ي «ظ � � � � � � � � ��رف أس � � � � � � ��ود»

�إميان �أبو طالب

الثالثاء

رئيس التحرير :أحمد إسماعيل بهبهاني

دول� � � � � � � �ل � � � � � � ��ي ش � � � � � ��اه � � �ي � � ��ن ت� � �س� � �خ � ��ر
م � � � � ��ن ش � � �ك � � �ل � � �ه� � ��ا ق� � � �ب� � � ��ل ال � � �ش � � �ه � � ��رة
ا�س��تعادت الفنانة اللبنانية دوللي �ش��اهني ذكرياتها قبل ال�ش��هرة،
حيث ن�رشت �ص��ورة �أول غالف لها على احدى املجالت .دوللي �سخرت
من �ش��كلها يف ذلك الوقت ،م�ش�يرة �إىل �أنها كانت يف عمر الـ  ،17وكانت ال
تعرف كيف ت�ضع املاكياج ،حيث قالت�« :أول غالف يل قبل ال�شهرة كان
عمري � 17سنة و�أكيد ما كنت بعد بعرف اعمل ماكياج».
متابعو الفنانة اللبنانية عار�ضوا ر�أيها ،و�أكدوا �أنها كانت جميلة يف
ال�صورة القدمية كما هي جميلة الآن.
يذكر �أن الفنانة دوللي �ش��اهني قد تعر�ض��ت لوعكة �ص��حية �أخريا،
حيث �إن حرارتها و�ص��لت لـ� ،40إال �أنها ع��ادت وطم�أنت معجبيها على
حالتها ال�صحية.
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ان�ض��مت الإعالمي��ة ال�ش��ابة «�إمي��ان �أب��و طال��ب» املذيعة
بـ «روتانا �س��ينما» �إىل �أ�رسة م�سل�سل «ظرف �أ�سود» الذي يعد
ث��اين م�ش��اركة لها يف جم��ال التمثيل ،بع��د م�ش��اركتها يف فيلم
«�أول �سطر» با�ستثناء ظهورها يف بع�ض الأعمال ب�شخ�صيتها
احلقيقية كمذيعة يف فيلمي «�سامل �أبو �أخته» و«�أبو العربي».
وجت�س��د �إمي��ان يف م�سل�س��ل «ظرف �أ�س��ود» �شخ�ص��ية نهال،
وهي �إحدى ال�شخ�ص��يات املحورية بالعم��ل ،والتي تتعر�ض
ملوقف معني يغري جمرى حياتها.
امل�سل�س��ل من بطولة عمرو يو�س��ف ودرة و�صالح عبداهلل
و�إجني املقدم .ق�صة و�إخراج �أحمد مدحت ،و�سيناريو وحوار
�أمين مدحت.
عل��ى جانب �آخر تنتظ��ر �إميان ا�س��تكمال م�ش��اهدها من فيلم
«�أول ال�س��طر» ،وه��و فيلم غنائ��ي اجتماعي ت�ش��ارك يف بطولته
بجانب جمموعة من الفنانني واملطربني و�إخراج حممد حمدي.
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