
43السبت ٢٦  فبراير  ٢٠١١  
ميشيل سالم بين «الفضي» و«الذهبي» حكاية عشق بالعيد الوطني

ميشيل سالم مع سيارته التي زينها لالحتفال بالعيد الوطني الـ ٢٥ وبجانبه خليل اجلمفاوي

صورة زنكوغرافية لتغطية لقاء «األنباء» مع ميشيل الصادر بتاريخ ١٦ فبراير ١٩٨٦

قبــــل ٢٥ عاما وحتديدا فــــي  ١٢ فبراير ١٩٨٦ 
نشرنا لقاء مع مقيم يدعى ميشيل سالم والذي 
احتفل في ذلك العام وعلى طريقته بالعيد الوطني 
بتزيني ســــيارته بالكامل بأعالم الكويت وصور 
وعبارات املباركة حتى جعلها أشــــبه بســــيارة 

كرنڤال.
واحلكاية مســــتمرة منذ ربع قرن، وهذا هو 
لسان حال كل من ســــيقرأ عدد ملحق «األنباء» 
الصادر في ذلك العام، يومها كانت البالد حتتفل 
بعيدها الوطني الـ ٢٥ او باالصح باليوبيل الفضي 
الستقاللها، عدد «األنباء» الذي عاد بنا الى الوراء 
٢٥ عاما ضمت صفحاته اللقاء اخلاص مع ميشيل 
ســــالم الذي اصر في ذلك العــــام على االحتفال 
وبطريقته اخلاصة بأعياد البالد بتزيني سيارته 
خصيصا احتفاال باملناســــبة، وحملت ســــيارته 
صورة األميرين الراحلني الشــــيخ جابر االحمد 
والشيخ سعد العبداهللا، اضافة الى الشعار الشهير 
الذي مت اصداره مبناســــبة مــــرور ٢٥ عاما على 
االســــتقالل والذي يحمل صورة خارطة الكويت 
وبداخلها الرقم ٢٥. الطريف وبحسب ما جاء في 
لقاء «األنباء» معه ان سالم اهدى سيارته ملواطن 
يدعى خليل اجلمفاوي من اجل ان يشارك بها في 
املسيرة االحتفالية، وقال اجلمفاوي ميشيل رفض 
ان يبيعني او يؤجرني ســــيارته الشارك بها في 

االحتفال بل اهداها لي الشارك بها.
واليوم وبعد مرور ٢٥ عاما اليزال سالم مقيما 
في البالد ليحتفل باليوبيل الذهبي والذي اصر 
على ان يعيد عقارب الساعة الى الوراء ويحضر 
ملحق «األنباء» الذي نشــــرت به قصة احتفاله 
بالعيد الـ ٢٥ ويقدمه لنا، وقال سالم مهنئا مبناسبة 
األعياد الوطنية: «احمد اهللا على انني عشت في 
هذه البالد الطيبة ومد اهللا في عمري حتى رأيتها 

حتتفل بعيد استقاللها اخلمسني».

مشيل سالم

(هاني الشمري)البالد كما بدت فجر أمس بعد انخفاض الرؤية بسبب الضباب

مواقيت الصالة

٤٫٥٨الفجر
٦٫١٧الشروق

١٢٫٠١الظهر
٣٫١٨العصر

٥٫٤٥المغرب
٧٫٠٢العشاء

البقاء هللا
نورية سـالم حاي احلـاي، زوجة خالد عبداللطيف 
العبيدـ  ٦٧ عاماـ  الرجال: العديليةـ  ق٢ـ  ش٢٧ 
ـ م١١ ـ ت: ٩٩٩٠٠٥٥٠ ـ ٩٧٩٠٠٣٩٥ ـ النســـاء: 

العارضية ـ ق٩ ـ ش٧ ـ م٧ ـ ت: ٢٤٨٩٠٤٨٠.
سبيكة حسن يعقوب يوسف، أرملة جابر صقر العطيبي 
ـ ٨١ عاماـ  الرجال: العديليةـ  ق٢ـ  ش٢٩ـ  م٣ـ  ت: 
٩٩٠٨٣٣٠٨ـ  ٩٩٧٥٥٩٩٤ـ  النساء: الشهداءـ  ق٢ 

ـ ش٢٠٦ ـ م٤ ـ ت: ٢٥٢٣٢٤٠٧ ـ ٢٥٢٣٢٤٠٨.
خلف شـريان مطر محمد اللوغاني ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: 
العمريـــة ـ ق٢ ـ ش٢ ـ م٤ ـ ت: ٦٦٤٨٤٩٢٧ 
ـ النســـاء: العمريـــة ـ ق٢ ـ ش٢ ـ م٢٠ ـ ت: 

.٩٩١٦٦٢٢٦
شروق سليمان عبداهللا الهاجري، زوجة حسني عبداهللا 
حمدـ  ٣٣ عاماـ  الرجال: أشبيليةـ  ق٤ـ  ش٤٤٦ 
ـ م٥٦ ـ ت: ٦٦٢٣٦٩٠١ ـ ٢٥٢١٣٤٩٦ ـ النســـاء: 
جنوب الســـرةـ  السالمـ  ق٥ـ  ش٥١٥ـ  م٤٩ـ  

ت: ٦٧٧١٠٧١١.
زكية سـليمان الرجيـب، زوجة فيصل عبدالرحمن 
البلوشـــيـ  ٧٤ عاماـ  الرجال: الروضةـ  ق٢ـ  
ش علي سليمان بوكحيلـ  م٤٥ـ  ت: ٩٩٣٢٢١٢٣ 
ـ النســـاء: الدوحة ـ ق٣ ـ ش٤ ـ ج١ ـ م١٣ ـ ت: 

.٢٤٨٧١٧٣٩
بتلة مجبل صالح النمران، زوجة منادي مطلق صالح 
النمـــران ـ ٧٠ عاما ـ الرجـــال: الرابية ـ ق٢ ـ 
ش١٦ ـ م١٣ ـ ديـــوان مضحي مجبل النمران ـ 
ت: ٩٩٠٠٣٠٩٦ ـ ٩٩٧٠٠٩٩٠ ـ النساء: الرابية 

ـ ق٢ ـ ش١٦ ـ م٢١ ـ ت: ٦٦٥٥٤٥٦٣.
مليحـة رجـب املعتـوق، ارملة عبدالكرمي ســـالم 
عبدالعزيز السالم ـ ٧٠ عاما ـ الرجال: ديوان 
القناعات ـ الشويخ ـ ت: ٩٩٠٦٦٤٢٤ ـ النساء: 

حطني ـ ق٣ ـ ش٣٠٨ ـ م١٥ ـ ت: ٩٩٠٤٠٣٦٥.
سـعد عادل باني الدوسريـ  ١٩ عاماـ  الرجال: الظهر 
ـ ق٥ ـ م٨ ـ ش٢ ـ ت: ٩٩٥٠٨٠٩٢ ـ النســـاء: 
ضاحية علي صباح السالم ـ ق٧ ـ ش١٨ ـ م٢٣ 

ـ ت: ٦٥١٨٩٨٩٢.
عايشة عامر عبداللطيف الصالح ـ ٤ سنوات ـ الرجال: 
قرطبـــة ـ ق٣ ـ ش٤ ـ م١٠ ـ ت: ٩٩٦٥٧٥٠٦ ـ 
النســـاء: مبارك الكبير ـ ق٨ ـ ش١٢ ـ م٧ ـ ت: 

٩٩٧٨٨١٠٨ ـ الدفن التاسعة صباحا.
مطلق برغش مدعث القحطانيـ  ٧٧ عاماـ  الرقةـ  ق٢ـ  
ش١٩ـ  م١٣ـ  ت: ٩٩٠٤٧٧٠٩ـ  ٢٣٩٤٤٣٢٩ـ  الدفن 

التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
صديقة عبداحملسن سلمان بوحمد، زوجة اسعد محمد 
حســـني خريبطـ  ٦٢ عاماـ  الرجال: الشعبـ  
حسينية البكايـ  ت: ٩٧٧٢٠١٠٠ـ  النساء: الدعية 

ـ حسينية بوحمد ـ ت: ٥٥٣٣٦٤٦٦.
فاطمة يوسف علي شهاب الكندري ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: 
الرميثيـــة ـ ق٧ ـ خلف اجلمعية مقابل مركز 
لوازم العائلة ـ ديوان حسن يوسف الكندري 
ـ ت: ٢٥٦٥٥٥٦٧ ـ النســـاء: الرميثيـــة ـ ق٦ ـ 
ش٦٠ ـ م٨ ـ ت: ٢٥٦٢٥١٥٤ ـ الدفن بعد صالة 

العصر.

«غوغل» تحتفل بعيد االستقالل

أمـــس بعيد  احتفل محـــرك غوغل 
االســـتقالل الــــ ٥٠ للكويت وكعادة 
احملرك في مشاركاته احتفاالت الدولة التي 
www.google.com.» يحمل نطاقها كالكويت
kw» وضع القائمون على محرك غوغل 
ـ الكويت أبراج الكويت بحيث اصبحت  
دائرتـــا أبراج الكويت بـــدال من حرفي 
«OO» في كلمـــة «google» التي تتصدر 

واجهة محرك البحث الشـــهير. ويقود 
الرابط على صورة االبراج مســـتخدمي 
احملرك الى جميع نتائج البحث عن يوم 
االستقالل في الكويت واحتفاالتها سواء 
نتائج االخبار او نتائج املواقع الرسمية 
للكويت وتبلغ عدد نتائج البحث ٤٥٠ 
ألف نتيجـــة ملواقع، واكثر من ١٧٥ ألف 

صورة مرفقة في نتائج الصور.

٤٥٠ ألف نتيجة و١٧٥ ألف صورة

العجيري: أمطار الخير هلت في يوم الخير
و«ْمريخ» أربك حركة الطيران فجرًا

هاني الظفيري وكونا:
وكأمنا الطقس أراد أن يحتفل 
بعيد استقاللنا الـ ٥٠ أمس، حيث 
بدأت األمطار بالهطول مع أولى 
ساعات فجر أمس، واستمرت 
حتى وقت متأخر من مساء أمس، 
رغم ما صاحبها من موجة ضباب 
كثيفة أدت الى ارباك في حركة 
مطـــار الكويت بعـــد أن تدنت 
الرؤية في انحاء البالد الى ما 

دون الـ ١٠٠ متر.
وقال العالم الفلكي د.صالح 
العجيـــري ان البالد تعرضت 
أمس ملوجة من الرطوبة العالية 
نتيجة منخفض جوي متثل في 
هبوب رياح جنوبية شـــرقية 

مرت على املسطحات املائية، وهو ما أدى الى تكون 
الضباب أو ما يســـمى باللهجة العلمية «املريخ»، 
وتوقع العجيري أن تســـتمر موجة الضباب حتى 
اليوم ولكن أخف من أمس، وبخصوص األمطار فإنها 
ستتضاءل، وعلق العجيري على أمطار األمس قائال: 

«أمطار اخلير هلت في يوم اخلير».
وأوضح العجيري ان اجلو سيعود صحوا غدا 

االحـــد بعد أن ينحســـر تأثير 
املنخفض اجلـــوي. من جهته، 
قال مدير دائـــرة العمليات في 
مطار الكويـــت الدولي عصام 
الزامل انه مت اغالق مدرج مطار 
الكويت الدولي في متام الساعة 
اخلامسة و٥٠ دقيقة من صباح 
امس نتيجة تعرض البالد ملوجة 
ضباب كثيـــف الليلة املاضية. 
انـــه نتيجة  واوضـــح الزامل 
للضبـــاب الكثيف الذي اجتاح 
البالد مت حتويل بعض الرحالت 
القادمة الى الكويت الى بعض 
مطارات دول اخلليج حيث مت 
حتويل الرحلة البريطانية رقم 
١٥٧ التي كان يفترض وصولها 
الى الكويت في الساعة السادسة والنصف من صباح 
امس الـــى دبي. وذكر انه مت كذلـــك حتويل رحلة 
اخلطوط اجلوية الكويتية رقم ٤١٦ القادمة من ماليزيا 
وجاكرتا الى الدمام والتزال موجودة هناك، مشيرا 
الى وجود بعض الرحالت االخرى التي تأخرت في 
القدوم الى البالد نتيجة للضباب الذي تسبب ايضا 

في تأخير حركة اقالع بعض الطائرات.

الصفحة الرئيسية لـ «غوغل ـ الكويت» وتبدو وقد استبدلت حرفي «O»باألبراج

د.صالح العجيري


