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لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: يعرض بيانو استخدمته 
املغنيـــة األميركية ليدي غاغا فـــي العديد من عروضها 
املوسيقية للبيع في مزاد علني يعود ريعه ملنظمة تقدم 

مساعدة للفنانني الناشئني.
وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« األميركي ان البيانو 
الذي شـــوهد في حفل أحيته املغنيـــة األميركية مؤخرا 
وعزفت عليه أجمل أغانيهـــا في نيويورك قبل أن تترك 
عليه توقيعها يعرض في مزاد علني يتوقع أن يباع خالله 

بأكثر من 60 ألف دوالر.
وأوضح ان ريع بيع هذه اآللة املوسيقية احملببة إلى 
قلب ليدي غاغا )25 سنة( سيعود ملنظمة »تني أوكلوك 
كالسيكس« التي توفر للفنانني الناشئني أمكنة يبرزون 

فيها مواهبهم املوسيقية.
يشار إلى ان ليدي غاغا التي تتميز بطالتها وأزيائها 
الغريبة أعلنت مؤخـــرا ان دروس البيانو كانت مصدر 

جناحها.

ليدي غاغا تعزف على البيانو

وليام وكيت مع االطفال في احلفل اخليري

بيانو ليدي غاغا.. للبيع

تلوث الشاي األخضر الياباني 
باإلشعاع النووي

وليام وكيت جنما أول حفلة 
خيرية مبشاركة عدد من النجوم

طوكيوـ  د.ب.أ: قالت السلطات اليابانية إنها اكتشفت مواد 
مشعة في نبات الشاي األخضر، في أكبر مناطق زراعته في 
البالد، على بعد 370 كيلومترا جنوب غربي محطة فوكوشيما 

دايتشي النووية املنكوبة.
واكتشـــفت الســـلطات احتواء أوراق الشاي املجففة من 
منطقة واراشـــينا في شيزوكا على 679 بيكاريل/كيلوغرام 
من مادة السيزيوم املشع، أي مبا يزيد على مستوى الـ 500 

بيكاريل املسموح به رسميا.
وأنتجت اليابان 83 ألف طن من أوراق الشاي املجفف في 

2010، وبلغ إسهام مقاطعة شيزوكا في ذلك نحو %40.
وقررت احلكومة في 2 يونيو وقف شحنات أوراق الشاي 
املجفف التي يتم إنتاجها في بعض املناطق مبقاطعات إيباراكي 
وتشيبا وكاناجاوا وتوتشيجي،  بعد اكتشاف أكثر من 500 
بيكاريل من الســـيزيوم املشع في عينات من أوراق الشاي 

في تلك املناطق.

لندن ـ أ.ف.پ: قام األميـــر وليام وزوجته كاثرين بأول 
واجباتهما الرســـمية مبشاركتهما في عشاء خيري نظم في 
حدائق قصر كينســـينغتون مساء اخلميس شارك فيه عدد 

من النجوم.
وقد ارتـــدت دوقة كمبريدج فســـتانا ملاعا زهري اللون 
مـــن تصميم جيني باكهام وكانت مـــع زوجها األمير وليام 
ضيفي الشرف في العشاء اخليري الباذخ الذي أقامه رجل 
االعمال ارباد بوسون على شرف املنظمة اخليرية التي تعنى 
باالطفال »ايه ار كاي«. وكان بوسون في استقبال الزوجني 
لدى وصولهما. وقد شارك في احلفلة الفنانان ترايسي اميني 

وآنيش كابور فضال عن املمثل كيفني سبايسي.
 وقد دفع كل مشـــارك مبلغ عشرة آالف جنيه إسترليني

)16 ألف دوالر( حلضور احلفلة في وسط لندن.
وقد حضر وليام الذي ارتدى ســـترة رســـمية وزوجته 
احلفلة ممثلـــني اجلمعية اخليرية التـــي يدعمها األمير مع 

شقيقه االمير هاري.

رسالة أميرة القلوب »ديانا«
 لصديقتها في شهر العسل 

كولشستر ـ أ.ش.أ: كتبت أميرة القلوب الراحلة ديانا في 
رسالة الى إحدى صديقاتها وهي متضي إجازة شهر العسل 
في باملورال في سبتمبر عام 1981 مع االمير تشالز ولي عهد 
بريطانيـــا تقول فيها »إنها اجلنة بحـــق، يكفي أن تفعل ما 
تشتهي نفسك وتسير ملسافة أميال«. هذا اخلطاب وغيره من 
اخلطابات التي أرسلت بها االميرة الراحلة ديانا الى صديقتها 
ستكون ضمن مجموعة من التذكارات امللكية التي ستعرض 
في مزاد في 21 اجلاري في دار»رميان دانزي« في كولشستر 
مبقاطعة اسكس. وكانت تلك اخلطابات ترسلها ديانا، التي 
قضت في حادث سيارة في باريس عام 1997، الى صديقتها 
احلميمـــة مارغريت هودج وهي زميلتها عندما كانت تعمل 

في دار حضانة في »بيمليكو« بلندن.
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