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هونغ كونغـ  رويترز: سلسلة مطاعم ماكدونالدز عمالق الوجبات 
السريعة وجدت لنفسها دورا جديدا في هونغ كونغ، منظم حفالت 
زفاف، حيث قالت وسائل اعالم محلية إن سلسلة مطاعم ماكدونالدز 
ســـتقدم خدمة جديدة وهي »ماك للـــزواج« تعرضها على راغبي 

الزواج في هونغ كونغ العام املقبل.
وأفادت صحيفة »أورينتال« اليومية الناطقة باللغة الصينية 
بأن »ماكدونالدز« ستقدم هذه اخلدمة في ثالثة مطاعم في هونغ 

كونغ كما ستنظم أيضا حفالت ملن يحتفلون بعيد زواجهم.
ونقلت صحيفة »ســـاوث تشاينا مورنينغ بوست« عن هيلني 
تشـــونغ مديرة االتصاالت والعالقات العامة بشركة ماكدونالدز 
في هونغ كونغ قولها »تستخدم حفالت الزفاف التقليدية حبات 
الكرز التي يتناولها الزوجان معا أما نحن فسنقدم لهما البطاطس 
احملمـــرة«. وتابعت »يقول الناس إنهم تواعـــدوا هنا في مطاعم 
ماكدونالـــدز أو التقوا هنا ويريدون الـــزواج هنا، ونرى أن هذه 

فرصة عمل رائعة«.
وذكرت صحيفة »أورينتال« أن مطاعم ماكدونالدز بدأت األسبوع 

املاضي تلقي احلجوزات.
ولم تشر وسائل االعالم احمللية إلى السعر الذي تقدمه سلسلة 

مطاعم ماكدونالدز مقابل هذه اخلدمة اجلديدة.
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ماليك أوباما

كروز في مشهد من »توب جن« اجلزء األول

الصورة كما ظهرت على »تويتر«

العثور على نسخة أصلية من التوراة
تحمل اسم النبي محمد ژ

قطع أثرية من »تيتانيك« في معرض بلندن

»ماك للزواج« بالبطاطس المحمرة
في »ماكدونالدز« هونغ كونغ

توم كروز يعتزم القيام
ببطولة جزء ثان لفيلم »توب جن«

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: أفادت تقاريــــر بأن النجم األميركي توم 
كروز يســــتعد للعودة للدور الذي فجر جنوميته في جزء ثان لفيلم 

»توب جن« الذي انتج عام 1986.
وذكر موقع »فولتشر دوت كوم« املعني بأخبار السينما أن شركة 
»بارامونت بيكشــــترز« قدمت بالفعل عروضا لكروز وكذلك للمنتج 
جيري بروكهيمير، منتج سلسلة قراصنة الكاريبي، واملخرج توني 
سكوت وجرى االتفاق مع كاتب السيناريو احلائز األوسكار كريستوفر 

ماكاري لكتابة سيناريو اجلزء الثاني.
وسيقوم كروز، الذي اشتهر بدور طيار مقاتل في البحرية األميركية 
يدعى مافريك، بدور أصغر من دوره في اجلزء االول غير أنه لم تتوافر 

أي معلومات مفصلة حول طبيعة الدور اجلديد.
وحقق اجلزء االول »توب جن« جناحا هائال مبختلف أنحاء العالم 

وحقق أرباحا زادت على 350 مليون دوالر.
وقال التقرير إن ديڤيد اليســــون )27 عامــــا( جنل عمالق برامج 
الكمبيوتر »سوفت وير« الري اليسون، سادس أغنى رجل في العالم، 

هو الذي يدفع من أجل إنتاج اجلزء الثاني.

ذكرت تقارير إخبارية ان جماعة يهودية عثرت على نســـخة 
اصلية من التوراة مكتوبة بالعبرية في إحدى زوايا مدينة القدس 
وبالقرب من املسجد االقصى محتوية على آيات ذكر فيها اسم النبي 
محمد ژ. والنســـخة التي عثر عليها وبحسب موقع قناة املنار 
اللبنانية واملنقوشـــة على اجللد املقوى يرجح انها تعود للقرن 
الثاني امليالدي، فيما مت تســـليمها لكبير حاخامات اليهود بعد ان 
سلمها عمال حفريات هيكل سليمان املزعوم للجهات االمنية العاملة 
في القدس احملتلة. يذكر ان هذا االكتشـــاف يأتي بعد اصدار فيلم 
وثائقـــي انتجه متخصصون غربيون للمقارنة بني االديان اثبتوا 
فيه نبوة محمد ژ موثقا باعترافات يهود وحاخامات بينوا فيه 

أن عداءهم يأتي من رفضهم لعلو اي عقيدة فوق عقيدتهم.

لندن ـ رويترز: من املقرر ان ترسو اسطورة »تيتانيك« في 
لندن الشـــهر املقبل مبعرض يضم 14 قطعة اثرية جديدة من 
ســـفينة الركاب عابرة احمليطات الغارقة ولقطات مصورة من 

موقع حطام السفينة.
ومن املقرر ان يفتتح معـــرض »تيتانيك.. معرض القطعة 
الفنية« في اخلامس من نوفمبر ويركز على القصص البشرية 
وراء تصادم ســـفينة الركاب في 1912 بجبل جليدي في البحر 

مما اودى بحياة 1517 شخصا.
وشـــكل املوقع احملـــدد لغرق الســـفينة لغـــزا حتى 1985 
عندما اكتشـــفت على بعد عدة مئات من االميال قبالة ســـاحل 

نيوفاوندالند.
ودشن علماء من ار.ام.اس تيتانيك انك، وهي الشركة الوحيدة 
املســـموح لها باستعادة اشـــياء من حطام السفينة، مهمة هذا 

الصيف لرسم خريطة ملوقع احلطام بالكامل ألول مرة.
وسيعرض املعرض لقطات مصورة جديدة لبعثتهم الى جانب 
اثار مثل زجاجات عطر من مصنع كان مســـافرا الى نيويورك 

لبيع سلعه وساعة جيب ملسافر ثري.

دودة في طبق عشاء بحفل في الكرملين تثير الساسة

شقيق أوباما يتزوج من فتاة تصغره بأكثر من 30 عامًا

أنطون آمادي.. أصغر عضو في البرلمان السويدي
اســـتوكهولمـ  أ.ش.أ: أنطـــون آمادي ابيلي الشـــاب ذو الـ 18 
ربيعا يتهيأ ألن يصبح أصغر عضو في البرملان السويدي بعدما 
اختيرت زميلته في »احلزب املعتدل«، انا كونيج يرملير ملنصب 

نائبة جديدة لعمدة استوكهولم مع اثنني آخرين.
وكان ابيلـــي الذي احتل رقم 15 على قائمة احلزب املعتدل في 
االنتخابات العامة الـ 19 التي جرت في سبتمبر املاضي، قد دخل 
دائرة الضوء على املســـتوى الوطنـــي في عام 2007 عندما نظم 

مسيرة ضد عنف الشوارع بعد مقتل »ريكاردو كامبوجياني«.
وقال ابيلي انه لم يتلق حتى اآلن تأكيد احلزب بيد انه يتوقعه، 
معربا عن امتنانه الشديد للدعم الذي حصل عليه، ووصف الفرصة 

السانحة بدخول البرملان »ريكسداج« بأنه شرف كبير له.
وأشار الى ان دخوله معترك السياسة سيكون وسيلة ملواصلة 
التزامه بالعمل »ضد عنف الشوارع والعنف في مجتمعنا بصفة 

عامة« باالضافة الى أمور أخرى.

موسكوـ  سي ان ان: وصف الكرملني مسؤوال 
روسيا رفيع املستوى بأنه »معتوه وأبله« بعد أن 
قال األخير عبر املوقع االجتماعي »تويتر« إنه عثر 
على دودة في سلطة أثناء مأدبة بالكرملني أقيمت 
على شـــرف الرئيس األملاني كريستيان وولف. 
كتب دميتري زيلنني، حاكم إقليم »تفير« الذي 
يقع شمال غربي موسكو في صفحته على موقع 
تويتر »حلم البقر قدم بديدان حية، في وسيلة 
مبتكرة للتأكيد على أن أوراق اخلس طازجة«. 
وأحلق باملدونة صورة لطبق السلطة تظهر فيها 
بوضوح دودة حية تزحف على جانبه. ولم يلق 
األمر استحسان الكرملني، إذ نقلت وكالة األنباء 
الروسية الرسمية »ريا نوفوستي« عن مستشار 
السياسة اخلارجية، سيرغي بريكودكو، أسفه 
لعدم وجود قانون يتيح »إقالة احلكام بســـبب 
البالهـــة«. ومن جانبه قال مســـؤول من مكتب 
الرئيس الروسي، دميتري مدڤيديڤ، إن دراسة 
مبدئية تظهر أن الصورة املنشورة ال متثل مكان 
حفل االستقبال أو طريقة إعداد الطاوالت أثناء حفل 
البروتوكول في قصر الكرملني الكبير. وفي مؤشر 
إلى جدية األمر، أضاف قائال إن املعلومات الواردة 
في الرســـالة، التي جرى حذفها، غير صحيحة 
»وأن الشخص الذي كتب هذا التعليق ستجري 

مساءلته مبا يتماشى والقانون الراهن«. 

تزوج األخ غير الشقيق للرئيس االميركي، 
باراك أوباما، ماليك أوباما، 52 عاما من فتاة 
مراهقة تصغره بأكثر من 30 عاما معلال بأن 

الفتاة هجرت الدراسة وتسعى للزواج.
وبحسب الـ »واشنطن بوست« قال الشقيق 
»املزواج« حلشد من الصحافيني في شريط 
ڤيديو بثته قناة NTV: قررت عدم الذهاب الى 
املدرسة والزواج اآلن، فما عساني أن أفعل، 

فلذلك تزوجنا.
وتعد شيال آنيانيغو، الزوجة رقم ثالثة 
ألوباما الذي لم يفصح عن زمن اقترانه بها 

في موطنه كينيا التي تشرع تعدد الزوجات 
اذا كانـــت حتـــت طائلة الديـــن أو العادات 

والتقاليد.
وأعربت والدة العروس ميري أوكو أوما 
عن غضبها الشـــديد لهجر ابنتها الدراسة 
والزواج من ماليك والذي سبق وان رفضت 
اقترانه بابنتها قبل عامني، مؤكدة عدم تلقيها 
مهرا من االخ غير الشقيق لرئيس الواليات 

املتحدة.
يذكر ان ألوباما ستة اخوة غير أشقاء في 

مسقط رأس والده االصلي كينيا.


