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غالف كتاب »صباح اخلير«

محمية صباح األحمد

في كتاب أصدره عبداهلل بوير في 11 فصاًل

»صباح الخير«.. إنجازات وعطاءات في خدمة الكويت

يوم املعلم يشرق بصباح الكويت، 
وفي الفصل السادس: سمو الشيخ 
صباح األحمد واالنظمة العراقية 
املتعاقبة، والفصل السابع: محمية 
سمو الشيخ صباح األحمد واثرها 
في احلفاظ على احلياة البرية في 
الكويت، والفصل الثامن: الشيخ 
صباح األحمد عند توليه مقاليد 
احلكم، وفي الفصل التاسع: ثالثة 
اعوام على تقلد س���موه احلكم 
حفل���ت باالجن���ازات، والفصل 
العاشر: اجنازات وعطاءات بارزة 
رسمت مسيرة العام الرابع من 
حكم سموه، وفي الفصل احلادي 
عشر: من اجنازات سمو الشيخ 
صباح االحمد منذ توليه مقاليد 

احلكم.

مرفوضة اقليميا ودوليا.
ووضع صاحب السمو االمير 
قضايا التعليم والصحة واالسكان 
والبيئ���ة والنفط عل���ى قائمة 
العاجلة واالجنازات  الدراسات 
السريعة، كما اّمن سموه سياسة 
االنفتاح االقتصادي وتعزيز دور 
القطاع اخلاص الى جانب القطاع 

العام لبناء الدولة العصرية. 
الثاني يتحدث عن  والفصل 
عزمية صاحب السمو، اما الثالث 
ففيه مناذج من خطابات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد، 
والفصل الرابع بعنوان: س���مو 
الشيخ صباح األحمد: ممارسة 
املرأة حقوقها السياسية برهان 
على وعيها السياسي، واخلامس: 

كما عارض سموه بشدة احتالل 
ايران للجزر االماراتية الثالث رغم 
تطبي���ع العالقات مع ايران قبل 
االحتالل العراقي للبالد، وحرص 
س���موه كذلك على ان متش���ي 
السياسة الكويتية اخلارجية مع 
القرارات اجلماعية للدول العربية 
واخلليجية ف���ي اطار اجلامعة 

العربية ومجلس التعاون.
وكذلك ما اسفرت عنه زيارات 
سموه لدول جنوب شرق آسيا 
وتوقيع 10 اتفاقيات وبروتوكوالت 
واعالنات نوايا اضافة الى مشاريع 

استثمارية ضخمة.
ويحس���ب لسموه تأكيده ان 
تقسيم العراق الى ثالث دويالت 
شيعية وس���نية وكردية فكرة 

عش���ر فص���ال حي���ث يتحدث 
الكات���ب في الفص���ل االول عن 
تاريخ نشأة وس���يرة صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
الكاتب بعضا  األحمد، في���ورد 
من ذكريات سموه ايام الدراسة 
ومحبته للقنص وطلعات البر وما 
فيها من ذكريات جميلة، وكذلك 
بعض اجنازات صاحب السمو 
الكويتية  كتكثيف املس���اعدات 
ف���ي مجال التعلي���م واخلدمات 
الصحية التي كانت االمارات في 
اشد احلاجة اليها، والتعاون مع 
اململكة العربية السعودية الجناح 
مباحثات االحت���اد بني االمارات 
العربية من 1968 � 1971 لتقريب 
وجهات النظر بني حكام االمارات، 

الذكرى اخلامسة  تزامنا مع 
لتول���ي صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد مسند االمارة 
الكاتب  ومقاليد احلكم اص���در 
الزمي���ل عبداهلل عب���اس بوير 
كتابا بعن���وان »صباح اخلير«، 
يتضمن 11 فصال سلطت الضوء 
على مسيرة صاحب السمو األمير 
كشخصية سياسية مميزة وبارزة 
واثرها الكبير على حياة الكويت 
وفي السياسة الدولية من خالل 
تاريخه الطويل ومراحل عطائه 
الطويل في خدمة الكويت والدول 
املجاورة، والتعامل الديبلوماسي 
مع اصعب االحداث والعبور خالل 
احملنة الى شاطئ االمان مستندا 
في ذلك ال���ى 61 عاما من العمل 
واالجن���از و4 عقود ف���ي قيادة 
الديبلوماسية الكويتية ويعتبر 
الديبلوماسية  س���موه ش���يخ 

وعميدها على مستوى العالم.
ويحتوي الكت���اب على احد 

عبداهلل عباس بوير

تزامنًا مع االحتفاالت التي تشهدها البالد

»الكيماويات البترولية« تتزين لألعياد الوطنية 

املبنى الرئيسي لشركة صناعة الكيماويات البترولية

نادي بوبيان التابع للشركة مجلة كيميا الصادرة عن شركة صناعة الكيماويات

عبدالهادي الهاجري

تزين���ت ش���ركة »صناع���ة 
البترولية« بجميع  الكيماويات 
مرافقها وقطاعاتها احتفاال بحلول 
العي���د الوطني وعي���د التحرير 
وذكرى تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 
حيث تأتي هذه املشاركة انطالقا 
من حرص القائمني عليها وإدارييها 
والعاملني فيها على املشاركة بأعياد 
الكويت واحتفاالته���ا، وتأكيدا 
على احلس الوطني واملسؤولية 

االجتماعية.
وأكد رئيس مجموعة االتصال 
واخلدمات في شركة »صناعات 
الكيماويات البترولية« عبدالهادي 
الهاج���ري أن احتفاالت الكويت 
العزي���زة على  املناس���بة  بهذه 
قلوب اجلميع ستكون هذا العام 
أكثر متيزا، وان الشركة كانت قد 
بدأت استعداداتها منذ بدء اإلعالن 
عن االحتفاالت بالكويت، لتبدو 
الشركة ومرافقها في أجمل صورة 
تواكب احلدث، فالكويت تعيش 
أيام فرح وذكريات تغمر قلوب 

اجلميع.
إننا جميعا  الهاج���ري  وقال 
جندد والءنا لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مبناسبة 
الذكرى اخلامس���ة لتولي سموه 
مقالي���د احلكم، ونعل���ن وفاءنا 
لكويتنا الغالية ولترابها العزيز 

الذكرى اخلمس���ون  مبناس���بة 
العشرين  لالس���تقالل والذكرى 

للتحرير.
الهاجري عن سعادة  وأعرب 
أس���رة ش���ركة »الكيماوي���ات 
البترولي���ة« به���ذه املناس���بات 
الغالي���ة والتي جتس���د وحدة 
الكويتيني واجتماعهم على قلب 
رجل واح���د، معبرين عن حبهم 
وارتباطه���م بقيادته���م وبتراب 
وطنهم، مش���يدا بحكمة صاحب 

الس���مو وبسياسته التي جعلت 
من الكويت محط تقدير اجلميع 
داخليا وعربيا ودوليا، مثمنا في 
الوقت ذاته املكرمة األميرية لسموه 
التي أدخلت الفرح والسرور إلى 
قلوب اجلميع وهذا ليس غريبا 

على صباح اخلير والعطاء.
وبني الهاجري أن مش���اركتنا 
في االحتفاالت باألعياد الوطنية 
تعتبر اقل ما ميكن أن نقدمه لبلدنا 
احلبيب، حيث ان احتفالنا يعد 

رمزا للنجاح الذي حققته الكويت 
خالل خمس���ني عام���ا، وتذكيرا 
ألهمية التحرير بعد عشرين عاما 
وجتسيدا إلجنازات صاحب السمو 
األمير في الذكرى اخلامسة لتوليه 

مقاليد احلكم.
وأك���د الهاج���ري أهمية هذه 
االحتف���االت وض���رورة غرس 
القيم الوطنية في نفوس أبنائنا 
ليزداد حبهم للكويت ولقيادتهم 
التي س���خرت ثروات  احلكيمة 

الوطن لتحقيق نهضة اجتماعية 
واقتصادية وتنموية، وفي حتقيق 
التقدم في شتى املجاالت لتصبح 
الكويت مثاال يحتذى، داعيا اجلميع 
للمش���اركة في االحتف���ال بهذه 
املناسبات ولتكون أعياد فبراير 
الوالء لقيادتنا  مناسبة لتجديد 
احلكيمة التي نكن لها كل احترام 
ومحبة، ولنبذل مزيدا من اجلهود 
العمل لتحافظ  ف���ي  واإلخالص 
الكويت عل���ى مكانتها ولترتقي 

إلى األفضل لنعيش هذه األعراس 
الوطنية التي نفتخر بها.

ومتن���ى الهاج���ري أن تكون 
أيام الكويت كلها أعراسا وبهجة 
وان نس���اهم جميع���ا في حتمل 
مسؤولياتنا الوطنية وأن نشارك 
في عملية التنمية الشاملة لبالدنا، 
داعني اهلل تعال���ى أن يدمي على 
الكويت نعمتي األمن واألمان وان 
ينعم على صاحب السمو األمير 

مبوفور الصحة والعافية.

من جهت���ه، قال رئيس فريق 
اخلدمات العام���ة علي اخلواري 
إن االس���تعدادات لهذا احلدث قد 
بدأت منذ ديس���مبر 2010، حيث 
مت اس���تدعاء عدة شركات لعمل 
الزينة املناسبة مع احلدث وعمل 
عدة تصميمات وقد مت االختيار 
ألفض���ل تصميم ليتناس���ب مع 

احلدث السعيد للدولة.
وأشار اخلواري إلى أن الشركة 
قامت بعمل ملصقات خاصة بهذه 

املناسبة الوطنية، باإلضافة إلى 
إصدار عدد خاص من مجلة كيميا 
الصادرة عن الشركة حول األعياد 

الوطنية للبالد. 
وأضاف اخلواري أن الشركة 
س���تقيم مخيمها الربيعي خالل 
فترة االحتفاالت حيث س���تكون 
هناك انشطة خاصة تتواكب مع 
هذه املناسبة، داعيا جميع العاملني 
للحضور واملشاركة لتعم الفرحة 

على اجلميع.


