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من احلضور في لقاء د.سعاد الصباح مع املثقفني واألدباء في القصر األبيض

الشاعرة د.سعاد الصباح في حديث مع ضيوفها

د.سعاد الصباح ود.سليمان العسكري مع عدد من ضيوف ندوة »العربي« د.سعاد الصباح والشيخ مبارك العبداهللد.سعاد الصباح والشيخ محمد العبداهلل 

جانب من احلضور

 )قاسم باشا(تسلم شهادة غينيس لتسجيل أكبر سلسلة بالونات

أكبر سلسلة بالونات في املارينا

أكبر سلسلة من البالونات في المارينا تدخل »غينيس«

 لميس بالل
حققت ش����ركة عال����م املارينا 
وشركة فيس����تا كويت وغالفنت 
رقما قياس����يا جدي����دا بتصميم 
وتنفيذ اكبر سلسلة من البالونات 
في العالم لتدخل بذلك موسوعة 
غينيس عن ه����ذه الفئة محطمة 
الرقم القياسي السابق الذي فازت 
به هولندا، حيث بلغت السلسلة 
التي قدمتها 5.040 امتار وتضمنت 
56400 بالون، وقامت عالم املارينا 
بهذه املبادرة مع شركتي فييستا 

كويت وغالفنت.
ومت االعالن عن فوز عالم املارينا 
وشركتي فييستا كويت وغالفنت اثر 
حتقق ممثل عن مجموعة غينيس 
العاملية من طول السلسلة ليعلن 
انها االطول عامليا حتى تاريخه. 
واذ تهدي »عالم املارينا« فوزها الى 
الكويت وعموم الشعب، فإنها تؤكد 
على ان مبادرتها هذه تندرج في 
صلب اهدافها لتعزيز مسؤوليتها 
االجتماعية جتاه الكويت بان تساهم 
في رفع اس����مها عاليا في احملافل 
الدولية وتكرس����ها امة حتتضن 

االبداع واالبتكار اخلالق.
وبلغ طول السلسلة 14 كيلومترا 
فيما بلغ عدد البالونات املستخدمة 
70.000 بالون، وقد استغرق اعدادها 

10 ايام.
وف����ي معرض حديث����ه حول 
املناس����بة، قال املتحدث باس����م 
عالم املارينا عادل ابوشبل: نفخر 
مبش����اركة الكويت به����ذا االجناز 
الش����يق الذي نهدي����ه الى عموم 

الش����عب الكويت����ي، ونعبر عن 
اعتزازنا مبشاركة جميع املواطنني 
واملقيمني هذه االوقات اجلامعة، كما 
نتوجه بالشكر الى شركائنا في 
هذا االجناز وهما شركتا فييستا 
وغالفنت وجمي����ع الذين عملوا 

جاهدين على اجناز هذا العمل.
ابوش����بل: ان »عالم  واضاف 
املارينا« تضع نصب اعينها حتقيق 
اهداف مس����ؤوليتها االجتماعية 
جتاه الكويت والعمل بدأب وجهد 

في سبيل ان تسفر هذه املسؤولية 
عن نتائج تفخر بها الدولة وتكرس 
مكانتها امة رائدة وترسخ سمعتها 
الطيبة عبر العالم، ووعد ابوشبل 
املارينا«  في اخلتام بعزم »عالم 
املباشرة مبش����اريع اخرى  على 
مماثلة وبانها ل����ن تألو جهدا اال 

وتبذله في هذا االطار.
كما صرح املدير العام لشركة 
فييستا كويت اشرف مكارم بأنه 
لشرف عظيم ان نقدم اجنازاتنا 

وجناحنا الى العشب الكويتي، وقد 
كنا قد وعدناكم عبر وسائل االعالم 
مؤخرا اننا سنضيف الى رصيد 
الكويت ضمن االرقام القياس����ية 
العاملية عدة اجنازات، فهذه هي 
البداية في عام 2011، خصوصا اننا 
الوطنية  ابواب االحتفاالت  على 
مبناسبة اليوبيل الذهبي والذكرى 
التحرير وقريبا  العشرين لعيد 
ستقدم الشركة اجنازين عامليني 

سيتم االعالن عنهما في حينه.

سعاد الصباح تحتفل بالمثقفين واألدباء المشاركين في مؤتمر »العربي«

استقبلت الشاعرة د.سعاد الصباح عددا من املثقفني العرب الذين 
حلوا ضيوفا على الكويت للمش���اركة في ندوة مجلة »العربي«، 
والتي أقيمت حتت عنوان »العرب يتجهون شرقا«، وحضر اللقاء 
الذي عقدته د.سعاد الصباح في مقر إقامتها بالقصر األبيض في 
الكويت، جنالها الش���يخ محمد العبداهلل املبارك ومبارك عبداهلل 
املبارك. ورئيس حترير مجلة العربي د.سليمان العسكري، واحتفت 
د.سعاد الصباح بالضيوف، معربة عن أهمية التواصل الذي يجمع 
مثقفي الكويت بنظرائهم من األشقاء العرب، مؤكدة على املنهج الذي 
تتميز به الكويت، في مد جسور التواصل الثقافي عربيا وعامليا.
مؤكدة ان الكويت وطن للجميع ومجمع للثقافة العربية، وان 
ه���ذا التواصل الفكري العربي يؤكد حرص الكويت على ان تكون 
منارة ثقافي���ة بارزة بني الدول العربية خاص���ة والعاملية عامة، 
فاملشاركات املقدمة تنم عن اهتمام املثقفني العرب بتنمية الثقافة 
العربية ونشرها بصورة إيجابية تعكس الفكر العربي احلضاري 
للغرب وتدعم التواصل الفكري بيننا، فهذا احلفل فرصة للتواصل 
الفكري وتبادل اآلراء واحلوارات والنقاشات الثقافية بني رواد هذا 

املؤمتر السنوي.


