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لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: وضعت النجمة األميركة احلسناء ليندساي 
لوهان قيد اإلقامة اجلبرية مع ســــوار إلكتروني في إطار إدانتها بتهمة 

سرقة عقد على ما أفاد ناطق باسم شريف منطقة لوس اجنيليس.
وتوجهت املمثلة البالغة 24 عاما بعد ظهر اخلميس الى سجن لينوود 
جنوب لوس أجنيليــــس حيث وضع لها الســــوار اإللكتروني على ما 
أوضح ستيف ويتمور. واضاف »اآلنسة لوهان ستخضع ملراقبة أجهزة 
الشريف. واإلفراج عنها سيتم بحدود 29 يونيو«، مشيرا الى انها ستبقى 
»35 يوما حتت الرقابة في منزلها«. وحكم على املمثلة الشــــهر املاضي 
بالســــجن 120 يوما على ان متضيها فــــي منزلها حتت املراقبة مبوجب 
اتفاق أبرمته مع النيابــــة العامة. وفي إطار االتفاق لم تعترض لوهان 
على تهمة ســــرقة العقد البالغة قيمته 2500 دوالر من حي فينيس في 
غرب لوس أجنيليس في يناير. وحكم عليها ايضا بتنفيذ 480 ســــاعة 
من أعمال املنفعة العامة من بينها 100 ساعة في مشرحة لوس أجنيليس 

وحضور برنامج للتوعية على السرقة في املتاجر.

لندن ـ يو.بي.آي: حظرت مدرســــة بريطانيــــة طالبها من املعانقة 
واملصافحة في إطار خطة فرضتها اإلدارة ملنعهم من الشجار أو ممارسة 
البلطجة على بعضهم البعض. وقالت صحيفة الصن إن ادارة مدرسة 
أكادميية كويست في منطقة كرويدون الواقعة جنوب العاصمة البريطانية 

لندن أرسلت طالبا إلى احلجز لقيامه مبعانقة زميلة له.
وأضافــــت أن أنيتا )33 عاما( والدة الطالب وصفت سياســــة منع 
املعانقة واملصافحة بأنها »متطرفة وســــخيفة وضرب من اجلنون لم 
تســــمع مثله في حياتها«. ونسبت الصحيفة إلى أنيتا قولها »إذا كان 
األطفال ال يســــتطيعون حتى عناق بعضهم البعض في املدرسة فإنهم 
لن يتعلموا كيف يكونون متفاعلني اجتماعيا، ومن املفترض أن تكون 
املدرسة املكان الذين نبدأ فيه تعليم أطفالنا كيف يتواصلون اجتماعيا 
ويتصافحون ويتعانقون«. كما نقلت عن متحدث باسم مدرسة أكادميية 
كويست، حيث يدرس 800 طالب تتراوح أعمارهم بني 11 و18 عاما قوله 
»إن االتصال اجلســــدي بني الطالب غير مسموح ألنه غالبا ما يرتبط 

بالسلوك السيئ أو البلطجة وميكن أن يؤدي الى الشجار«.

لوهان في احدى جلسات التحقيق

جمهور غفير حضر احلفل

ليندساي لوهان متضي عقوبتها 
في منزلها بـ »سوار إدانتها« اإللكتروني

مدرسة بريطانية حتظر على طالبها 
املعانقة واملصافحة

شاكيرا تشدو برائعة فيروز »أعطني الناي وغني«

وقتا ممتعا«. وأضافت »أريد 
أن أهدي هذه احلفلة إلى والدي 
وليام مبارك.. هذه احلفلة لك، 
وألرضـــك، وتذكري بيروت 

الليلة أنني كلني لك«.
وتعالـــت الهتافات عندما 
أنشدت شـــاكيرا »ونيفر«، 
التي كتبتها بنفسها وحلنتها 
بالتعاون مع تيم ميتشـــل، 
العـــام 2001م،  وصدرت في 
التي كرســـت شهرتها  وهي 
العاملية، واستدعت 4 فتيات 
من اجلمهـــور للرقص معها 
ودعتهن مازحة إلى أن يرافقنها 

في جوالتها الغنائية.

ما نزعت مشـــلحها الوردي 
على طريقتهـــا ليصبح أداة 
تســـتخدمه للرقص، وتفلت 
العنان إلحساسها وحركاتها 
الراقصة مقدمة باإلســـبانية 

»تي داهومدريد«. 
أكثـــر  ورددت شـــاكيرا 
من مـــرة، بالعربية، عبارتي 
»مرحبا لبنان« و»شـــكرا«، 
وتوجهت إلى اجلمهور قائلة: 
»أنا سعيدة جدا جدا، أن أكون 
هنا.. منـــذ أعوام وأنا أرغب 
في أن آتي إلى لبنان، وأخيرا 
الليلة.. هذا  أمنيتي  حتققت 
رائع.. أعدكم أننا ســـنمضي 

بيـــروت ـ أ.ف.پ: أحيت 
املغنية الكولومبية، اللبنانية 
األصل، شاكيرا ليلة اخلميس 
في بيروت، حفلة هي األولى 
لها في لبنان، ضمن جولتها 
العاملية التـــي حتمل عنوان 
»الشمس تشـــرق«، وأهدتها 
إلى والدها وليام مبارك »وإلى 
أرضه«، وخاطبـــت بيروت 

قائلة: »الليلة كلني لك«.
الرخيم، غنت  وبصوتها 
شـــاكيرا مطلع أغنية فيروز 
»أعطنـــي النـــاي وغنـــي«، 
وأشعلت اجلمهور حني غنت 

»لوكا«.
وأمـــام أكثر مـــن 18 ألف 
شخص من كل األعمار، جاءوا 
مـــن لبنـــان وخارجه، غنت 
شاكيرا 17 أغنية من جديدها 
والقـــدمي على مدى ســـاعة 
الساعة، في مسرح  ونصف 
الواجهة  أقيم خصيصا عند 
البحرية لبيروت، حملت في 
ختامها العلم اللبناني وسط 
الدخان األبيض والقصاصات 
الورقيـــة امللونـــة واأللعاب 
النارية. ودخلت شاكيرا من 
ممر وسط اجلمهور، مغطاة 
مبشلح زهري، منشدة »واي 
ويت؟« )لم االنتظار؟( التي 
أطلقتها في العام 2009م، وهي 
تصافح األيادي املمتدة وسط 
صراخ اجلمهور. وســـرعان 

شاكيرا على املسرح حتضن العلم اللبناني

املخرج سناف: مهند جنم وليس ممثاًل 

القضاء التونسي يقضي بحجب املواقع اإلباحية
7 مواقع منها تتصدر قائمة األكثر زيارة

تونـــس ـ أ.ف.پ: قضـــت 
احملكمـــة االبتدائية بتونس 
التونســـية  الوكالة  بإلـــزام 
لالنترنت بإغالق جميع املواقع 
االباحية »لتعارضها مع قيم 
املجتمع العربي اإلسالمي« في 
تونس، على ما أفادت الصحف 

احمللية أمس.
وكان ثالثة محامني تونسيني 
تقدموا بدعوى لغلق هذه املواقع 
االسبوع املاضي اثر موجة من 
االنتقادات في املوقع االجتماعي 

الـ »فيس بوك« وعلى صفحات 
الصحف في تونس.

وعزوا ذلك »لآلثار السلبية 
املواقع على املســـتوى  لهذه 
النفسي واالجتماعي والتربوي 
على األفراد وتعارضها مع قيم 

املجتمع العربي اإلسالمي«.
وأصبحت املواقع االباحية 
في تونس متاحـــة منذ رفع 
القيـــود علـــى االنترنت في 

يناير.
وأشار موقع »بزنس نيوز« 

في تونس الى ان سبعة مواقع 
اباحية تتصدر قائمة 100 موقع 
على شـــبكة االنترنت األكثر 

زيارة في تونس.
وهي املرة الثانية التي يتم 
فيها حجب مواقع على االنترنت 
منذ االطاحة بالرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي في 14 
يناير اثر ثورة شـــعبية غير 

مسبوقة في العالم العربي.
وكانت السلطات التونسية 
قد قررت مطلع مايو اغالق اربعة 

مواقع بناء على طلب اجليش 
ألسباب التزال مجهولة. وقّدم 
سليم عمامو املدون والناشط 
في مجـــال حرية التعبير في 
تونس االثنني اســـتقالته من 
منصب وزير الدولة لشؤون 
الشباب والرياضة في احلكومة 
االنتقالية التونسية، معترضا 
الرقابـــة على  على »عـــودة 
االنترنت« ومؤكـــدا ان »هذا 
النوع من الدور السياسي لم 

يصنع من اجله«.

املعروف أن »عثمان سناف« أخرج 
وأنتج عشرات املسلسالت واألفالم 
سينمائيا، منها: »دموع الورد«2005 
م، و»وادي الذئاب«، وأنتج وأخرج 
اجلزء األول 2003م، وحصل على 
عدة جوائز منها أفضل مخرج في 
مهرجـــان البرتقالة الذهبية عن 

فيلم »الكاذب« 1993م.
كما يعد »ســـناف« مكتشف 
الفنانني »مهمت أصالنتو« الشهير 
بـ »ســـليم« في مسلسل »قلوب 
منسية«، وكنعان أميرزيلي أوغلو، 
الذي جسد دور »عمار« في مسلسل 

»دموع الورد« ودور »أزل«.

أوغلو« و»مهند«، فقال ســـناف: 
املقارنة ليست عادلة، ألن  »هذه 
كيفانش ليس ممثال بل هو جنم 
فقط، اجلماهير معجبون به فقط 

ألنه جنم وليس أكثر«.
وتابع »ميكننـــي أن أحتدث 
ملدة ثالث ســـاعات، إذا قررت أن 
تعمـــل حلقة خاصـــة حول هذا 

املوضوع«.
واســـتطرد قائال: »يجب على 
كيفانش أن يعمل بجدية أكثر لكي 
إنه جنم،  أداؤه كممثل،  يتحسن 
أما كنعـــان إميرزيلي أوغلو فهو 
ممثل وجنم فـــي آن واحد« ومن 

تركياـ  أم.بي.سي: في تصريح 
شكل مفاجأة صادمة لعشاق النجم 
التركي »كيفانـــش تاتيلوجن« ـ 
املعروف بـ »مهند« في مسلســـل 
»العشـــق املمنوع«، قال املخرج 
واملنتج الشهير »عثمان سناف«: 
إن »كيفانش« ليس ممثال، ولكنه 

مجرد »جنم«.
وفي لقاء أجـــراه املخرج مع 
الصحافـــي املخضـــرم »كنعان 
أرجتنغوز« في برنامجه الشهير 
»ســـتون دقيقـــة« علـــى قنـــاة 
»بلومبورج« التركية، طلب منه 
كيفانش تاتيلوجنأن يقارن بـــني »كنعان إميرزلي 

غوغل يحتفل بذكرى ميالد »ابن خلدون« 
ويطلق منوذجًا تدريبيًا من الهاتف احملفظة

والبربر.
من جهة أخرى أعلنت مجموعة 
»غوغل« عن بدء اختبار تطبيق 
جديـــد على الهاتـــف اخللوي، 
يســـتهدف حتويل الهاتف الى 

محفظة.
ويعتمد تطبيـــق »محفظة 
غوغـــل« )غوغل واليت(، الذي 
يفترض أن يطـــرح على نحو 
أوســـع في نيويورك وســـان 
فرانسيسكو هذا الصيف، على 
تقنية »ان اف سي« الالسلكية، 
وهي عبارة عن موجات قصيرة 
تسمح بتبادل املعلومات بنقرة 
بسيطة على قارئ موجود عند 

التجار.

كثير من العلوم منها: االقتصاد، 
التاريخ،  الرياضيـــات،  الفلك، 
الفقه، الفلسفة، ومن أهم كتبه 
املبتدأ واخلبر  »العبر وديوان 
في معرفة أيام العرب والعجم 

وكاالت: احتفل غوغل أمس، 
بذكرى ميالد رائد ومؤسس علم 
االجتماع ابن خلـــدون، والذي 
البشري،  العمران  ســـماه علم 
وترك تراثا فكريا ضخما مازال 

تأثيره ممتدا حتى اليوم.
وابن خلدون عالم عربي شهير 
متكن من تقدمي عدد من النظريات 
اجلديدة في كل من علمي االجتماع 
والتاريخ، وكان يهوى االطالع 
على كتب العلماء السابقني، وكون 
خلفية علمية استطاع أن يستند 
عليها في أفكاره، هذا باإلضافة 
لتمتعه بالطموح العالي والثقافة 

الواسعة.
وكان ابـــن خلدون يفقه في 


