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ليدي غاغا تخرج في موعد مع حبيبها نصف عارية!

إي���اف:  نيوي���ورك � 
خرجت املغنية االميركية 
املثيرة للجدل، ليدي غاغا 
في موعد غرامي مع حبيبها، 
لوك كارل، من دون سروال، 
حلضور حفلة لفرقة الروك 

.Green Day
واكتفت غاغ���ا بارتداء 
س���ترة جلدية، وقفازات 
ماب���س  م���ع  جلدي���ة، 
داخلية، وحذائها املفض���ل 
 Alexander م���ن تصمي���م

.McQueen
وأبق���ت غاغ���ا وجهها 
مغطى بنظ���ارة شمسية 
كبيرة من ش���انيل، وسار 
الثنائ���ي منفصل���ن عن 
بعضهم���ا، حي���ث كانت 
غاغ������ا محاط���ة برج��ال 

ام��ن.

شركة ألمانية تصمم ثاني أغلى يخت
في العالم بتكليف من نجل رئيس غينيا

أضخم معرض عائم للكتاب يرسو بميناء الدوحة

هامبورغ � د.ب.أ: كشفت منظمة »جلوبال 
ويتنس« الدولية املعنية مبكافحة الفساد 
أن تيودورين أوبيانغ، جنل رئيس دولة 
غينيا االستوائية، كلف إحدى الشركات 
األملاني���ة بتصميم يخت يعتقد أنه ثاني 
أغلى يخت في العالم. وذكرت مجلة »دير 
شبيغل« األملانية على موقعها اإللكتروني 
امس أن حسابات املنظمة غير احلكومية 
أظهرت أن التصميم وحده، الذي كلفت به 
شركة »كوش« األملانية لصناعة اليخوت، 

بلغت تكلفته نحو 342 ألف دوالر.
ووفقا لبيانات املنظمة تبلغ إجمالي 
تكلفة اليخت، املفترض تصميمه بطول 

يبل���غ 118 مترا وجتهي���زه بقاعة عرض 
سينمائي ومطعم، 380 مليون دوالر.

جتدر اإلشارة إلى أن يخت »إكليبس« 
للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش هو 
األغلى على اإلطاق، حيث يقدر اخلبراء 

تكلفته ب� 1.2 مليار دوالر.
وترى »جلوبال ويتنس« أن مشروع 
تيودورين أوبيانغ يعد مثاال مفزعا على 
طرق الساسة الفاسدين في تبذير األموال 
املسروقة في اخلارج. جتدر اإلشارة إلى 
أن رئيس غينيا االس���توائية، تيودورو 
أوبيانغ جنيما،  وصل إلى السلطة بعد 

قيامه بانقاب عسكري عام 1979.

اس���تقبل مين���اء الدوح���ة مؤخ���را 
اضخم معرض عائ���م للكتاب على ظهر 
السفينة االملانية لوغوس هوب التابعة 
للمنظمة الدولية اخليرية »جي.بي.ايه« 
ومقره���ا بأملانيا وافتتح املعرض د.حمد 
ب���ن عبدالعزيز الكواري وزي���ر الثقافة 
والفنون والتراث بقطر. ووفقا لصحيفة 
»العرب« القطرية يستمر رسو السفينة في 
ميناء الدوحة خال الفترة من 21 فبراير 
اجلاري حتى 28 من الش���هر نفسه. وفي 
تصري���ح للصحيفة دعا وزي���ر الثقافة 

والفنون والتراث جمهور الثقافة لزيارة 
هذا املعرض املهم السيما اجليل الشاب، 
واهدى ربان الس���فينة د.الكواري لوحة 
تذكارية للسفينة، فيما اهدى د.الكواري 
لنظيره من »لوغوس هوب« درع احتفالية 
الدوحة عاصمة للثقافة العربية. كما اهدى 
د.الكواري لطاقم السفينة كتاب »الدوحة« 
للمصور الفوتوغرافي ماهر عطار، واعدا 
بامداد السفينة بإصدارات الوزارة التي متت 
العام املاضي مبناسبة احتفال  طباعتها 

الدوحة عاصمة للثقافة العربية.

شاكيرا تغني مجانًا في المغرب

نيويورك: وافقت املغنية الكولومبية شاكيرا على 
احياء حفل في مدينة الرباط في املغرب ضمن فعاليات 
مهرجان »موازين«، وذلك ليل السبت الواقع في 28 مايو 
املقبل. واشار الى ان  الدخول الى احلفل سيكون مجانيا 
حتى متتلئ القاعة، ولكن سيخصص عدد قليل من املقاعد 

مقاب���ل تذاك���ر تب���اع قب���ل احلف��ل بأي��ام.


