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مبنى «اخلليج للتأمني»
يتزين بألوان علم الكويت

أعلنت مجموعة اخلليج للتأمني - الكويت عن مشــاركتها 
في االحتفاالت الوطنية للكويت مبناســبة مرور ٦٠ عاما على 
االســتقالل و٣٠ عاما على التحرير، وبهذه املناسبة، مت تزيني 
املبنى الرئيســي ملجموعة اخلليج للتأمني - الكويت باألعالم 
والشــعارات الوطنيــة بالتزامن مع انطــالق احلملة الوطنية 

«للسالم وطن».
وفــي هذه املناســبة، قال مدير إدارة التســويق والعالقات 
العامة سلمان النجادي «إننا نفخر بأن تكون لنا بصمة سنوية 
فــي احتفاالت وأعياد الكويت الوطنيــة، إذ إنها جزء ال يتجزأ 
من ثقافتنا ومسؤوليتنا االجتماعية املستمرة على مدار العام. 
ونهدف دائما في مجموعة اخلليج للتأمني- الكويت إلى مشاركة 
اجلميع في التعبير عن حب الكويت واملساهمة في نشر الوعي 
من بــاب مســؤولياتنا الوطنية واالجتماعيــة وتعزيز معنى 

االنتماء واملواطنة».
وشدد على حرص املجموعة في الكويت بتطبيق كل املعايير 
الصحية والتوجيهات الالزمة من وزارة الصحة حملاربة ڤيروس 
كورونــا من خــالل االلتزام التــام بارتداء الكمــام وتعقيم كل 
اإلدارات والفروع لضمان ســالمة موظفي املجموعة وعمالئها 
وحتفيز روح املشاركة بحب هذا الوطن من خالل االلتزام التام 

باملسؤولية الفردية واجلماعية حملاربة هذا الوباء.

مبنى مجموعة اخلليج للتأمني يبدو في أزهى حلته

الرسالني لـ «األنباء»: «الوالء والوفاء».. تخليدًا ملآثر قائد اإلنسانية وجهود سمو األمير
مبادرة نظمها احتفاء بنجاح قمة «العال» بحضور رؤساء بعثات دول مجلس التعاون اخلليجي

دعاء خطاب
Doua_khattab

أكد م.فواز الرســالني ان 
أصداء املصاحلة اخلليجية 
في قمــة العال التــي عقدت 
باململكة العربية السعودية 
الشــقيقة، مازالــت تتصدر 
العربية،  األخبار بالصحف 
وأن التاريــخ سيســجل أن 
القمة مثلت انطالقة جديدة 
ملجلــس التعــاون، لصــون 
البيت اخلليجي من املهددات 

اخلارجية.
وأضاف الرسالني، خالل 
حديثه لـ «األنباء» على هامش 
الفعالية التــي نظمها حتت 
عنــوان «الــوالء والوفــاء» 
في فنــدق اجلميرا بحضور 
عدد من الســفراء ورؤســاء 
بعثات دول مجلس التعاون 
اخلليجي، أن هذه املناســبة 
تأتي منســجمة مــع جناح 
قمة العال، والتي كان سببها 
بعد اهللا سبحانه وتعالى هو 
األمير الراحل قائد اإلنسانية 
سمو الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، الذي كان له 
دور بارز في رأب هذا الصدع 
وبجهود صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد الذي 
تابع املسيرة مبعية سمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل 

األحمد.
وقال الرسالني: «إن سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، كان 
قائدا تفخر به األمة العربية 
التأثــر برحيلــه  وشــهدنا 
ســواء على مستوى احلكام 

أو الشعوب».
اليوم  وأضاف: «فرحتنا 
القائد  الــذي تركــه  باألثــر 

ستقام عن طريق «األون الين» 
في ظل األزمة الصحية بسبب 
جائحة كورونا، متكنا من دعم 
هذه املســيرة اجلليلة ألمير 

خالد املنشرح: نلتقي الليلة 
مع رؤساء بعثات دول مجلس 
التعــاون اخلليجي، إلعطاء 
نبذة وشرح النطالقة فعالية 
«الوالء والوفاء» لشخصية 
عظيمة لها إجاللها واحترامها 
وكان لهــا دور عاملــي بارز 
مميز، وهو قائد اإلنســانية 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمــد، طيب اهللا 
ثراه، حيث تقام هذه الفعالية 
الضخمة بتنسيق وبادرة من 
م. فواز الرســالني للتذكير 
بهذه الشــخصية العظيمة، 
ونشكر كذلك وجود رؤساء 
بعثات دول مجلس التعاون 

اخلليجي في هذا املؤمتر.

اإلنسانية، حتى بعد رحيله.
بادرة جليلة

من ناحيته، قال الشاعر 

الشيخ يوسف العبداهللا وعبداحملسن الزيد وم. فواز الرسالني مع رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول مجلس التعاون

اإلنســاني بــني أبنــاء دول 
مجلس التعاون يلهمنا إقامة 
هذه الفعالية لذكراه الطيبة، 
وهو اقل ما ميكن تقدميه السم 
له صيته في مختلف أنحاء 
العالــم بأعماله اإلنســانية 
الديبلوماســية،  ومبادراته 
أيضا لنعطي الفرصة ملشاركة 
أبنــاء دول مجلس التعاون 
للتعبير عن حبهم وتخليد 
مآثر الراحل القائد اإلنساني».
الفعالية  وعــن أنشــطة 
أردف الرســالني قائــال: ان 
هذه املبادرة ســتكون شارة 
البدء ملجموعة من الفعاليات 
واألنشطة االجتماعية القادمة 
ومنها املسابقة الشعرية التي 

الشاعر خالد املنشرح م.فواز الرسالني

السفير العماني لـ «األنباء»: املصاحلة 
اخلليجية دفعة قوية للعمل العربي املشترك

العماني  السفير  قال 
البــالد د.صالح  لــدى 
اخلروصي خالل حديثه 
لـ «األنباء»، ان املصاحلة 
اخلليجية التي سعت إليها 
الكويــت قد أتت ثمارها، 
والبيت اخلليجي وهو بيت 
واحد، وعودة التضامن هي 
مسألة مقدرة ومثمنة وهي 
دفعة قوية للعمل العربي 

املشترك.
وأشار الى أن مبادرة 
«الــوالء والوفاء» املقامة 
العمل  لتخليد مآثر قائد 
اإلنســاني الراحل سمو 
األميــر الشــيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا وغفر 
له، هي مناســبة عزيزة، 
مضيفا: «وال شك في أن 
الذكرى الطيبة للراحل هي 
ذكرى عظيمة، ألن الكويت 
حققت فــي عهده الكثير 
من اإلجنازات، ونسأل اهللا 
املغفرة  سبحانه وتعالى 
له، وذكراه ســوف تبقى 
إلى األبد، فهو قائد العمل 
اإلنســاني بشهادة األمم 
املتحــدة والــدول كافة، 
ونســأل اهللا ســبحانه 
وتعالى املزيد من النجاح 
للكويــت قيادة وحكومة 
بقيادة صاحب  وشــعباً 
السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد.

السفير د.صالح اخلروصي متحدثا إلى الزميلة دعاء خطاب

ملشاهدة الڤيديو

احلضور خالل الفعالية
حضر الفعالية مدير مؤسسة املوانئ الشيخ 
يوسف العبداهللا ونائب مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون املراسم عبداحملسن الزيد، وسفير سلطنة 
عمان د. صالح اخلروصي وسفير مملكة البحرين 
صالح املالكي، وممثل ســفارة اململكة العربية 
السعودية لدى البالد نواف بن سياف، والقائم 
بأعمال السفارة اإلماراتية خالد املرشودي، ونائب 
السفير القطري لدى البالد محمد املطير، والشاعر 

خالد املنشرح، والشاعر حزام الشاهني.

اليوم هو شارة البدء النطالق فعاليات ثقافية بينها مسابقة شعرية «أونالين»


