
نقلت الشعلة األصلية لتمثال احلرية، والتي استبدلت 
بنسخة طبق األص��ل عام 1980، عبر جزيرة احلرية، إلى 
»منزلها اجلديد« في متحف سيفتتح العام املقبل. ونقلت 
الشعلة البالغ وزنها 1633 كلغ، وقاعدتها، باإلضافة إلى 
نسخة طبق األصل من وجه سيدة احلرية، ببطء وحذر إلى 
موقع بناء املتحف، على بعد 91 مترا من موقع التمثال. وقال 
مسؤولون في دائ��رة احلدائق الوطنية ومؤسسة »متثال 

احلرية وجزيرة إيليس«، إن الشعلة أزيلت في عام 1984، 
لتضررها البالغ.وقال ستيفن بريجانتي، الرئيس واملدير 
التنفيذي للمؤسسة إن نقل الشعلة ك��ان مخيفا للغاية، 
وأضاف: »كان لدينا أكبر سقالة في ذلك الوقت، كانت قد بنيت 
على اإلطالق«. وأشار بريجانتي إلى أن الرحلة القصيرة التي 
قامت بها الشعلة إلى موقع املتحف أمس اخلميس كانت آخر 
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 في الصـميم
قمة مجلس التعاون تنعقد مطلع ديسمبر املقبل 
بالرياض ومبشاركة جميع دول اخلليج.. نتمنى أن 
تكون قمة املصاحلة وأن ت��زول اخلالفات بني األهل 
على مستوى القادة والشعوب وأن يتوقف التنابز 
اإلعالمي.. ما أحوجنا إلى الوحدة والوئام خصوصاً 

في ظل الظروف اإلقليمية والدولية امللتهبة..
روابطنا أكبر من خالفاتنا.

alsafir_1M@ ال�صفر
الغش بإسفلت شوارع الكويت صارله اكثر من عشر سنوات ومر على أكثر 
من اربع حكومات ومجالس أمه وحلد اليوم ال شفنا شركه وال مقاول حتاسب 

... الفساد شلون صاير حمر وال خضر ...؟ اخللل وين ؟

nawal66@ نوال
اللي نشر صور املقبرة بعد األمطار ما سوى خير بأحد.  يا ليت نفكر شوي 

قبل ال نصور وننشر ونكون قد مسئولية هاجلهاز اللي في إيدنا !

VanCleefchild @VanCleefchild
كمية حتسب الناس عليهم شي مخيف لو أنا املقاول ابيع ماوراي ودوني 
واصلح اخل��راب  ونرجع ونقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ألف يعلهم 

الساحق واملاحق والبالء املتالحق

Naser Safar @Naser_Safar
على األحمق الذي وافق طلب إج��راء هذا اللقاء مع الصهيوني االعتذار 
للكويت والشعب الكويتي و محاسبة املدعو زكريا و ترحيله ألننا ال نقبل 
بوجود من يتواصل من عمالء إسرائيل.. ولو كان دخولهم عبر جوازات غير 

اسرائيلية!

شعلة متثال احلرية األصلية تنقل 
إلى »موطنها اجلديد«

شعلة متثال احلرية األصلية تنقل إلى »موطنها اجلديد«

يعرض ألول مرة داخل قصر بكني حتفة ملكية 
أث��ارت فضول الكثيرين ملا حتمله في طياتها .. 
»صندوق الكنز«، يعتقد أنه يرجع إلى حوالي عام 
1800م، ويشير في األس��اس إلى أمنيات امللوك 

باالزدهار والسالم خالل فترات حكمهم.
ووفًقا ملا عرضته وسائل اإلعالم الصينية خالل 
تغطية هذا احلدث فقد متت إزال��ة صندوق الكنز 
في سبتمبر املاضي من حتت سقف قاعة الثقافة 
العقلية التي تخضع حالًيا لإلصالحات والتطوير.

يعرف متحف القصر ببكني باسم »املدينة 
احمل��رم��ة«، يقول »ش��و تشاويينج« الباحث في 

الهندسة املعمارية القدمية باملتحف »إن الصندوق 
املربع ال��ذي يبلغ طوله 27 س��م، وارتفاعه 6.5 
سم، مصنوع من الصفيح، مت حلامه عندما عثر 
عليه ألول مرة، لذلك قرر الباحثون عدم فتحه على 
الفور، وبداًل من ذلك، أعادوه إلى مختبر في مركز 
احملافظة على اآلث��ار الثقافية للمتحف، حيث مت 

فتحه ومعاينته«.
وقال شو ملوقع شينا توداي »هذا غير اعتيادي 
.. فلم نر أبًدا أي صندوق كنوز مختوم من املدينة 
احملرمة، األم��ر ال��ذي قد يظهر أهميته«، يحتوي 

الصندوق على صور ملونة مرسومة.

صندوق أثري يحقق األمنيات
 في معرض قصر بكني 

»رقبة« تاجر مخدرات أميركي 
تشعل مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي في الواليات 
املتحدة بالتعليقات واملشاركات بعد نشر الشرطة صورة 

ألحد جتار املخدرات املعتقلني، والسبب »رقبته«.
فبحسب وسائل إعالم محلية، اعتقلت شرطة مقاطعة 
إسكمبيا، في فلوريدا، شارل ديون ماكدويل )31 عاما(، 
بتهمة ح��ي��ازة امل��خ��دارت واإلجت���ار فيها وال��ه��رب من 
السلطات. وعندما نشر مركز الشرطة صورة للمعتقل 
عبر حسابها على فيسبوك، بدأت عاصفة من التعليقات، 
ليست لإلشادة بجهد الشرطة، بل للسخرية من احلجم 

العريض لرقبة ماكدويل.
وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الصورة 
قد مت اختالقها عبر برنامج فوتوشوب، إال أن العديد 
من األشخاص شاركوا بعض الصور القدمية ملاكدويل 

إلثبات أن الصورة غير معدلة.
وجلبت الصورة 300 ألف تعليق على فيسبوك، بني 
ساخر من رقبة ماكدويل العريضة، وآخرين يرفضون 
ه��ذه السخرية التي اعتبرها البعض نوعا من التنمر 

واإليذاء.

تتجه مذكرات السيدة األول��ى األميركية 
السابقة، ميشيل أوباما في طريقها إلى بيع 

مليون نسخة، وذلك بعد أول يوم من نشرها.
أعلنت دار النشر »كراون ببليشينغ«، أن 
املذكرات التي حتمل العنوان »بيكمنغ« بيعت 
منها 725 ألف نسخة. وفقا ألسوشيتد برس.

ونزلت مذكرات ميشيل أوباما إلى األسواق 
ال��ع��امل��ي��ة، ال��ث��الث��اء، امل��اض��ي، بعدما متت 

ترجمتها في نفس الوقت إلى 30 لغة.
وت��ش��م��ل امل��ب��ي��ع��ات ال��ن��س��خ ال��ورق��ي��ة 
والسمعية واإللكترونية في الواليات املتحدة 

وكندا.

مبيعات مذكرات ميشيل أوباما 
حتقق أرقاما قياسية

والفزيع املبارك  عائلتي 
لوفاة

املبارك يوسف  نفيسة 
والدة/ أنور وجمال وعبداملنعم وعبداحلكيم الفزيع

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيدة  بواسع 

رحمته ويسكنها  فسيح جناته


