
 7  ٥٠ عاماً من المجد  لي 
 الجمعة  ٢٥  فبراير  ٢٠١١   

 رندى مرعي
  «طيرت» مجموعة الســــاير ٥٤٠٠ حمامة سالم احتفاال 
مبرور ٥ ســــنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكــــم و٥٠ عاما على االســــتقالل و٢٠ عاما على التحرير 
والتي سجلت من خاللها حضورا جديدا للكويت في غينيس 
وذلك برعاية ســــمو رئيس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد 
وحضور نائب رئيس شؤون الديوان االميري الشيخ علي 
اجلراح الذي ثمن جهود املجموعة في اطالق حمام السالم 
وجمع أهالي الكويت على احملبة والســــالم في ظل االجواء 
االحتفالية التي تعيشها البالد هذه الفترة. وتقدم اجلراح 
بالتهاني والتبريكات إلى صاحب الســــمو األمير وللشعب 
الكويتي مبناسبة االعياد الوطنية، متمنيا ان تنعم الكويت 

بالسالم على الدوام.
  حضر احلفل كل من الســــفير اللبناني بسام النعماني 
والعضو التنفيذي ملجموعة الساير مبارك الساير وحشد من 
أهالي الكويت وذلك في املارينا كريسينت حيث قال عضو 
مجلس ادارة مجموعة الساير مساعد الساير ان املجموعة 
بــــدأت العمل منذ ٥٥ عاما، ومنــــذ ذلك الوقت والكويت في 
قلبها. لذلك ارادت املجموعة في مناسبة االعياد الوطنية ان 
تقدم لصاحب السمو رسالة سالم ومحبة وأن تتوجه بها 
ايضا الهل الديرة وللعالم اجمع وذلك من خالل هذا احلدث 
التاريخي الذي بدأ العمل عليه منذ نحو الشهرين والعمل 

على ادخال الكويت برقم جديد في مجموعة غينيس.
  بدوره سلم قاضي مجموعة غينيس طالل العمر شهادة 
غينيس لالرقام القياسية وذلك لتطيير ٥٤٠٠ حمامة سالم 
في غضون ٥ دقائق، األمر الذي توج جهود االسابيع املاضية 

وبذلك تسجل الكويت رقما قياسيا جديدا في غينيس. 

 حمامة سالم 
  طيرتها مجموعة الساير 
 ٥٤٠٠    احتفاًال باألعياد الوطنية

 برعاية رئيس مجلس الوزراء.. والكويت تسجل رقمًا جديدًا في «غينيس»

(قاسم باشا)  جانب من من احلمامات خالل عملية التطيير   طالل العمر يسلم مبارك الساير ومساعد الساير شهادة غينيس لألرقام القياسية بحضور الشيخ علي اجلراح والسفير بسام النعماني 

 مبارك الساير ومساعد الساير و الشيخ علي اجلراح خالل بدء عملية التطيير 

 الشيخ علي اجلراح ومبارك ومساعد الساير والسفير اللبناني وطالل العمر خالل احلفل 

 من املشاركني في احلفل   جانب من احلضور 

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي
رئي�س املنظمة الإ�ضالمية للعلوم الطبية

وجمل�س الأمناء واللجنة التنفيذية والعاملون باملنظمة

يتقدمون باأ�ضمـى اآيات وم�ضاعر التهنئة 

اإىل مقام ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو اأمري البالد املفدى

ال�ضيخ/ �ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح حفظه اهلل ورعاه

و�ضمو ولـــــي الــعــهـــد الأمــــني

ال�ضيخ/ نـواف الأحمد اجلابر ال�ضباح حفظه اهلل ورعاه

و�ضمو رئي�س جمل�س الوزراء

ال�ضيخ/ نا�ضر املحمد الأحمد ال�ضباح حفظه اهلل ورعاه

ويباركـون للكويـت حكومـة و�ضعبًا 

مبرور50 عامًا على ال�ضـتقالل و20 عامًا على التحرير

و5 اأعوام على تويل ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو مقاليد احلكم

داعــني اهلل اأن يعــيــد هــذه الأفــراح على الكــويــت واأهلــها 

مبــزيــد مـن اخليـر واأن يديـم علينا نعمـة الأمـن وال�ضــالم 


