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اللواء محمود الدوسريم.سعود النقي

)سعود سالم(املستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح في جولة باملعرض املصاحب املستشار احلماد يكرم أحد العاملني في القطاع  

متـــر اليـــوم 
ذكـــرى رحيــل 
املرحـــوم بإذن 
اللـــه تعالـــــى 
الشيـخ جابـــــر 
العلـي الصباح، 
فرغـم السنوات 
التي مضت على 
غيابــه عنــــا إال 
انــــــــه اليزال 
فــي اخلاطـــــر 
والوجدان، كيف 
ال وقد كان الكرم 

واجلود والهيبـــة والوقار واألهم من ذلك 
كله بالنسبة لي »اإلنسان« ساعد احملتاج 
وأعان الفقير ودعم القاصي والداني، فجزاه 
اهلل خير اجلزاء وجعل كل ذلك في ميزان 

حسناته يوم القيامة.

كان »بوعلي« 
صديقا وأخــــا 
كبيـــرا وناصحا 
ومعلما، فارقنا 
ألن احلياة هكذا 
بــــاق  ولكنـــه 
بذكــراه وأفعاله 
شاهــدة علــــى 
ذلـــك، ولنـــا في 
أوالده أمل كبير 
فــــي مواصلـــة 
مسيرتـــه كــــل 
حسب إمكانياته 
أما أنا فســـأبقى وفيا للصداقة التي كانت 
تربطني به ما عشـــت ألن الدنيا من غير 
الوفاء والصداقة »ما تسوى«، رحمه اهلل 
رحمة واسعة وألهم أهله وكل محبيه »وهم 

كثر« الصبر والسلوان.

الحماد كّرم العاملين بقطاع المساجد: اإلمام والخطيب 
يجب أن ينزل إلى واقع الناس وحياتهم المعاصرة

إيرادات بيت الزكاة 45.4 مليون دينار في 2009 
عقد مجلس ادارة بيت الزكاة 
اجتماعا اول من امس برئاسة نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
القانونية ووزيــــر العدل ووزير 
األوقاف والشــــؤون اإلســــامية 
ورئيس مجلس ادارة بيت الزكاة 

املستشار راشد احلماد.
وقد اطلع املجلس على محضر 
االجتماع الســــابق ومت التصديق 
عليه، كما اطلع على تقرير اجنازات 
البيــــت لعــــام 2009 حيث بلغت 
ايراداته 45.404.978 دينارا بزيادة 
17% عن العام 2008، كما بلغ اجمالي 
ايرادات الزكاة 28.982.973 دينارا، 

كما بلغ اجمالي االنفاق 37.470.759 
دينارا منه 72% انفاق محلي مببلغ 
27.142.837 دينــــارا و22% انفاق 
خارجي مببلغ 10.327.921 دينارا 
)وهي مبالغ مشروطة من املتبرعني 

إلقامة مشاريع في اخلارج(.
وقد بلغ عدد األسر املستفيدة 
من مساعدات البيت داخل الكويت 
خال عام 2009، 32200 أسرة بلغت 
املساعدات املقدمة لها 22.220.720 
دينارا، كما بلغ عدد املستفيدين 
الغذائيــــة والعينية  املــــواد  من 
7900 أسرة، باالضافة الى مبالغ 
الدعم املقدمة من بيت الزكاة من 

خال الصناديق املشــــتركة بني 
البيت وبعــــض الهيئات كجامعة 
الكويت ووزارة التربية والتعليم 

التطبيقي.
وقد مت تنفيذ عدد من املشاريع 
املوســــمية ومنها مشروع والئم 
االفطــــار داخل الكويت حيث بلغ 
عدد الوجبــــات 281.404 وجبات 
مببلغ 394.269 دينارا ومشروع 
توزيع حلوم األضاحي حيث بلغ 
عددها 3279 أضحية استفاد منها 

2985 أسرة.
التقرير  واستعرض املجلس 
الســــنوي للصنــــدوق اخليري 

للرعاية الصحية لألسر احملتاجة 
حيث بلغ عدد املتقدمني الذين مت 
تسديد رســــوم الضمان والتأمني 
الصحي عنهم 40640 فردا بتكلفة 

بلغت 2.960.231 دينارا.
اما املشاريع اخلارجية خال 
عام 2009 فقد بلغت 237 مشروعا 
بتكلفــــة 2.336.025 دينارا وهي 

مبالغ مشروطة من املتبرعني.
وبلغ عدد األيتام املكفولني من 
بيت الزكاة حتى نهاية عام 2009 
)23.500( يتيم في 43 دولة بتكلفة 
2.989.603 دنانير، كما مت تنفيذ 
مشروعي األضاحي ووالئم اإلفطار 

في عدد من الدول االسامية اضافة 
الى املســــاعدات االغاثية لبعض 
الــــدول التي تعرضــــت لكوارث 

ونكبات.
ثم اطلع املجلس على التقرير 
اخلتامي ألعمال االجتماع السابع 
لرؤســــاء أجهزة الزكاة في دول 
مجلس التعــــاون اخلليجي الذي 
عقد بالكويت خال الفترة من 5 

الى 6 يناير 2010.
وقد أشــــاد املجلــــس بالدعم 
الكبيــــر واملتواصــــل للمتبرعني 
البيضاء  الكرام أصحاب األيادي 

لبيت الزكاة.

أسامة أبوالسعود
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل واألوقاف والشؤون 
اإلســـامية املستشار راشد احلماد ان دور اإلمام واخلطيب واملؤذن يجب أن يتخطى 
مجرد الوعظ واإلرشاد إلى التعامل مع واقع الناس وحياتهم وقضاياهم املعاصرة.

وشدد الوزير احلماد خال حفل تكرمي العاملني بقطاع املساجد في دورته السابقة 
والذي أقيم في مقر القطاع بالرقعي مساء أمس األول على ان مسؤولية اإلمام واخلطيب 
ان يعرف رسالة اإلســـام السامية وان يبرز مواطن العظمة والكمال في ديننا وفي 
حياة النبي ژ. وأكد احلماد ان وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية عقدت عليكم اآلمال 
وعلقـــت على كواهلكم تنفيذ جليل األعمال لتكونوا لســـانها الناطق املعبر ووجهها 

املشرق وجندها األوفياء في مسيرتها الطيبة. 
وتابـــع قائا: كما ان جهود اإلصاح لن يكتب لها النجاح دون مشـــاركة مخلصة 
من الدعاة وإدراكهم ملسؤولياتهم في استنهاض همم املجتمع وتصحيح املفاهيم في 
وســـطية واعتدال، فكونوا عنوانا دائما لهذه الدعـــوى في الصبر والصدق واألمانة 

والعفو والرفق والسماحة متسكا مبنهج الوسطية واالعتدال. 
وكان وزير األوقاف قد بدأ كلمته بالقول ان تكرميكم اليوم واالحتفاء بهذه النخبة 
إمنا هو تكرمي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسامية وإعاء لشأن القرآن الكرمي وأهله 
وخاصته، كما انه تكرمي للعمل املخلص البناء ملن يستشعر األمانة ويحمل على عاتقه 

وفي عنقه أعباء الدعوى في وسطية واعتدال بغير إفراط وال تفريط. 
وأضـــاف: ان تكرميكم اليوم يأتي في إطار ما دأبت عليه الكويت وحرصت عليه 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية من تكرمي املتميزين علميا وعما وسلوكا وأخاقا 
وعرفانا لهم وثناء على جهودهم وحفزا للهمم لبذل املزيد من العطاء والرقي والتقدم 
وخدمة الدين ورفعة األمة وفتحا لباب املنافسة الشريفة أمام اجلميع للوصول الى 
التميز في شتى مناحي العمل وعمل بقوله تعالى: )من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمـــن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحســـن ما كانوا يعملون( 

سورة النحل. 
إن وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية عقدت عليكم اآلمال وعلقت على كواهلكم 
تنفيذ جليل األعمال لتكونوا لسانها الناطق املعبر ووجهها املشرق وجندها األوفياء 
في مســـيرتها الطيبة. ومن جهته، ألقى وكيل وزارة األوقاف والشـــؤون اإلسامية 
د.عادل الفاح كلمة قال فيها: إنه من ســـعادة املرء في احلياة ان يقف بينكم في هذه 
الليلة املباركة التي يشرفنا بحضورها وزير األوقاف والشؤون اإلسامية املستشار 

راشد احلماد. 
مشيرا الى ان هذا احلفل يأتي تكرميا وتقديرا جلهود العاملني بقطاع املساجد في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، ومن هنا فإن وزارة األوقاف تعيش اليوم عرسا 
من أعراســـها وساعة وفرحة من ســـاعاتها. )ذلك من فضل اهلل علينا وعلى الناس 

ولكن أكثر الناس ال يشكرون(. 
وتابع د.الفاح ان وزارة األوقاف عقدت عليكم اآلمال وعلقت على كواهلكم تنفيذ 
جليل األعمال لتكونوا لســـانها الناطق املعبر ووجهها املشرق وجندها األوفياء في 
مســـيرتها الطيبة  حتت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو امير الباد املفدى 

سمو الشيخ صباح االحمد وولي عهده االمني. 
واضاف الفاح ان وزارة االوقاف تتطلع الى اسهاماتكم وجهودكم الطيبة في انتاج 
خطاب اسامي راشد ومتوازن ميثل ثوابتنا ويحفظ شريعتنا والشك ان اقوى عامل 
علـــى رفع االمم واكبر معني على نهضتهم واقصر طريق الى ســـعادتهم هو اجتماع 
القلوب واحتاد الكلمة فما متســـكت به امة اال ظهر سلطانها وقويت شوكتها وبلغت 
من الرقي ورغد العيش اقصى درجات الغايات وارفعها، وهذه مسؤولية كبيرة تقع 
علينـــا في املجتمع ائمة وخطباء ومؤذنني وعاملني ومن هنا فإني ادعو الى ان يكون 
العمل جادا في جمع القلـــوب ورأب الصدع واجلهد صادقا في االبداع والتميز، فمن 

جناح الى جناح ومن قمة الى قمة النكم انتم قدوة املجتمع. 
هكذا يرصد الراصد اعمالكم ويتابـــع املدقق احوالكم فيجدها واحلمد هلل مفاخر 

ومباهج ومراقي ومعارج.
فـــوا شـــوقاه الـــى مثـــل ذلـــك فـــي كل مجال

والرجـــال النســـاء  فليتنافـــس  ذلـــك  وفـــي 
وختم الفاح كلمته بالقول: حترص وزارة االوقاف والشؤون االسامية دائما على 
ان توفـــر احلياة الكرمية التي تليق بالعاملني فيها ويأتي هذا التكرمي عربون محبة 
واشهار صدق ملا تكنه الوزارة لعامليها، وانني اذ اثمن جهودكم املباركة اكرر شكري 
وتقديري لكم وننتظر املزيد من ابداعاتكـــم املخلصة التي تصون الوحدة الوطنية 

وتفعل اواصر احملبة واالخوة بني ابناء االمة اجمعني.
والقـــى الداعية صاح اجلار اهلل كلمة املكرمني قال فيها: احلمد هلل القائل )يرفع 
اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات( والصاة والسام على النبي القائل 

»من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل« وعلى آله وصحبه اجمعني.
وتابع اجلاراهلل »حضورنا الكرمي، انه ملن دواعي السرور ان نحتفل اليوم بتكرمي 
كوكبة من االئمة واملؤذنني واالداريني املســـؤولني عن بيوت اهلل تعالى، وهذه سنة 
حميدة وبادرة طيبة من قطاع املساجد اعتدنا عليها منذ سنوات تقديرا للقائمني على 
املساجد من ائمة ومؤذنني وخطباء واداريني وهو نشاط متميز من خال اقامة الرحات 
واملهرجانات واملسابقات السنوية والتي حتيي روح التنافس وتزيد من التعارف بني 
االئمة واملسؤولني وتقوي اواصر االخوة بينهم وهذا ما مييز قطاع املساجد عن غيره 
من حيث االهتمام بهذه الشريحة في املجتمع، وانا ادعو االخوة املكرمني لتقدير هذا 
االمر مما يكون له االثر الطيب من خال مضاعفة اجلهود في املساجد والقيام باملزيد 
من االنشطة املبتكرة في املساجد واملتابعة اليومية جلمهور املصلني وذلك بالتوجيه 
املناسب واالرتباط الروحي مما يعزز العاقات ويضفي روح احملبة بني نفوس املصلني 
وال شـــك ان هذا االحتفاء من قطاع املســـاجد برعاية معالي وزير االوقاف والشؤون 
االسامية والدعم الواضح من وكيل الوزارة والوكيل املساعد لشؤون املساجد، امنا 
يدل على تقدير مكانة العاملني في املساجد واهمية دورهم في االرتقاء بجمهور املصلني 
وتعزيز مفهوم الوسطية في املجتمع وبث روح االخاء والتسامح من خال التوجيه 
واملتابعة واالرتباط االخوي مما يعزز مكانة املسجد في املجتمع، واالنتقال من فكرة 
كونه مكانا للعبادة فقط الى مركز لتلقي العلم النافع والتواصل االجتماعي واصاح 

ذات البني وتقوية الشعور الديني والتفاعل مع قضايا االمة واملجتمع.

الفالح أكد حرص »األوقاف« على توفير الحياة الكريمة للعاملين بها

النقي: تأسيس الهيئة العامة للنقل 
سيحدث قفزة نوعية في الوضع المروري

ضمن انشــــطة اسبوع املرور 
اقيمت صباح  اخلليجي املوحــــد 
امس ورشــــة عمل حــــول تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية للمرر في 
الكويت مببنى املقر الدائم ملنظمة 
املدن العربية، وشارك فيها نيابة 
عن وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشــــؤون البلدية م.سعود 
النقي ومساعد االمني العام لامانة 
العامة للتخطيط والتنمية م.خالد 
املقيم لبرنامج  اخلميس واملمثل 
املتحــــدة االمنائي د.صالح  االمم 
بورجيني، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد ومدير عام االدارة العامة 
الدوسري  اللواء محمود  للمرور 
اعــــداد ومراقبــــة تنفيذ  وخبير 
االستراتيجية الوطنية البروفسور 
كيم جرو، وحضرها قيادات املرور 
والوفود اخلليجية املشــــاركة في 

اسبوع املرور اخلليجي املوحد.
في البداية اكد م.النقي ان قطاع 
النقــــل وما ينتج عنه من حوادث 
مرورية يتكون من ســــتة محاور 
الطريق  ـ  اساسية هي: »االنسان 
ـ املركبة ـ شرطة املرور ـ املجتمع 
ـ االدارة« ويتمثــــل دور وزارة 
االشغال العامة والشؤون البلدية 
التعامل مع موضوع هندسة  في 
الطرق وحتسني خدمات النقل العام 
وتخطيط املدن. واوضح ان وزارة 
االشغال العامة والشؤون البلدية 
قامت بدعــــم جهود االدارة العامة 
للمرور في اعداد االســــتراتيجية 
الشاملة للمرور وقطاع  الوطنية 
النقل 2010 – 2020 في الدولة بناء 
الوزراء  على توصيات مجلــــس 
املوقر، من خال توفير االقتراحات 
واحللول الهندسية الازمة، نظرا 
لكون مشــــروع االســــتراتيجية 
الوطنية يهدف الى حتقيق عوامل 
مشتركة خللق قطاع نقل مستدام 
ذي سامة عالية لاجيال احلالية 
والاحقة في الكويت. وكذلك يهدف 
مشروع االستراتيجية الى تطوير 
االمكانيات املؤسســــية للوزارات 
ذات العاقة وخاصة االدارة العامة 
العامة  الهيئة  للمرور، وتأسيس 
للنقل التي ستحدث قفزة نوعية 

القطاع وتعظيم  بالنسبة لكفاءة 
االستعمال االمثل المكانيات الدولة 
واحلد من التكلفة السلبية للمشاكل 

املرورية. 
ومــــن جانبــــه حــــدد م.خالد 
اخلميس من خال حديثه تعريفا 
ملصطلح »االستراتيجية« ومقوماتها 
األساســــية وقــــال ان اهــــم عامل 
للنجاح في هذا املضمار هو الكفاءة 
املؤسسية والشراكة الفعالة وضمان 
مساهمة جميع اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص ومنظمات املجتمع 
املدني ذات العاقــــة في أي عمل 
نرغب في حتقيقه اســــتراتيجيا. 
وقد عزمــــت احلكومة على وضع 
استراتيجية وطنية شاملة وطويلة 
الكويت معززة  املدى للمرور في 
ببرنامج تنفيــــذي وزمني حتدد 
فيه واجبات املؤسســــات املعنية 
وتتضمن آلية وتقييم تنفيذ هذه 
االســــتراتيجية ويهدف مشروع 
االســــتراتيجية الى تبني مفهوم 
االدارة الذكيــــة وخلق قطاع نقل 
متكامل ذي ســــامة عالية يدعم 
خطط التنمية املستدامة للدولة.

ومن جانبــــه قال وكيل وزارة 
الداخلية املساعد مدير عام االدارة 
اللــــواء محمود  العامــــة للمرور 
الدوسري ان اسبوع املرور اخلليجي 
املوحد هو من املناسبات الدورية 
التي تهدف الى ابراز اهمية توعية 
افراد املجتمع وتعزيز الشراكة بني 
املؤسســــات احلكومية والقطاع 
اخلاص ومنظمات املجتمع املدني. 
وهو ثمرة تعاون بني اجهزة املرور 

في دول مجلس التعاون اخلليجي 
وأســــهم في زيادة فــــرص تبادل 
املعلومات واالستفادة من اخلبرات 
النظام املروري. ويأتي  وتطوير 
شعار اســــبوع املرور اخلليجي 
املوحد لهذا العــــام »احذر اخطاء 
اآلخرين« تأكيدا على دور جميع 
افراد املجتمع في تعزيز االستعمال 
االمثل لشــــبكات الطرق وخدمات 
النقل التي تعد ثروة ثمينة، واحلد 
من حوادث الطرق التي تنتج عن 
عدم االنتباه واملزاجية والتصرف 
غير املقبول وعدم االلتزام بالقوانني 
اثناء قيــــادة املركبــــات او عبور 
او اســــتعمال اخلدمات.  الطريق 
وتطرق الــــى بعض االحصائيات 
والدراسات التي تشير إلى أن وفيات 
حوادث الطرق في الشرق األوسط 
تزداد بنسبة 68% بحلول عام 2015 
إذا لم تعالج املشاكل. ومن الناحية 
االقتصادية فإن خســــائر حوادث 
الطرق تشكل بني 2%، و4.5% من 
الوطني االجمالي للبلدان  الناجت 
املختلفة. وعقب ذلك اســــتعرض 
البروفيســــور كيم جريو خبير 
اعداد ومراقبة تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية، االستراتيجية الوطنية 
النقــــل 2020/2010  ملرور وقطاع 
الكويــــت والبرنامج الوطني  في 
ملعلومات املرور 2014/2010. هذا 
وقد مت التوقيع على وثيقة البرنامج 
الوطني ملعلومات املرور، كما قام 
اللواء الدوسري بتكرمي املشاركني 
في ورشة العمل شاكرا جهودهم 

الطيبة في اثراء املشروع.

الدوسري: وفيات الشرق األوسط مؤهلة لالرتفاع بنسبة 
68% بحلول 2015 وتكلف 2 – 4.5% من الناتج القومي للدول

على هامش ورشة عمل حول تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للمرور في الكويت

وزارة الكـهــرباء واملــــاء
عقد رقم و ك م/ع �ص/ 3606 - 2006 /2007

�شركة اأوالد عبدالعزيز عبداملح�شن الرا�شد

تنويـه لل�سـادة املواطنـني الـكـرام

عدادات  بقراءة  نقوم  باأننا  املواطنني  ال�سادة  انتباه  نلفت 

الكهرباء واملاء يف مناطق حمافظة الفروانية.

علمًا باأن اأعمال قراءة العدادات تكون يف الأوقات التالية:

الفرتة ال�سباحية:من ال�ساعة 8,00 �سباحًا ,  4,00 بعد الظهر.

لذا لزم التنويه لل�سادة املواطنني حر�سًا من وزارة الكهرباء 

قد  ازعاج  اأي  عن  تعتذر  فاإنها  خدماتها  توفري  على  واملاء 

يت�سبب لهم متمنني منكم التعاون.

مع اأطيب التمنيات

العجمي: إنشاء ناد اجتماعي لرجال اإلطفاء
صرح رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملني بــــاإلدارة العامة لإلطفاء 
أحمد العجمي بعد اجتماعه وأمني 
السر العام خالد فهاد مع نائب املدير 
العام للشــــؤون املالية واإلدارية 
العقيد خالــــد التركيت بأن مدير 
عام اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء 
جاسم املنصوري وافق على معظم 
مطالــــب النقابة، حيث مت االتفاق 
على مضاعفة البدالت التالية: »بدل 
النوبةـ  بدل اخلطرـ  بدل التلوثـ  
بدل الطعامـ  عدم وقف البدالت أثناء 
اإلجازات ـ استحداث نظام جديد 
الشهادات  لترقية الضباط حملة 
اجلامعيةـ  التأمني الصحي لرجال 
اإلطفاء ـ زيــــادة رصيد اإلجازات 
من 225 يوما الى 300 يوم ـ إعادة 
صــــرف بدل التخصــــص ملدخلي 
البيانــــات ـ إعادة دراســــة بدالت 
العاملني املدنيــــني ـ توحيد قيمة 
البدالت للضباط وضباط الصف(، 
وذلك بعد دراستها من قبل النقابة 

واإلدارة معا.
وأفاد العجمي بأنه مت االتفاق 
على حتويل هذه املطالب النقابية 
الى مجلس اخلدمة املدنية إلقرارها 
وعلى رأسها ترقية رجال اإلطفاء 
من حملة املؤهات اجلامعية الى 
ضباط حيث انهم قاموا مبجهود 
يشكرون عليه واجتهدوا وحصلوا 
على املؤهات اجلامعية املعترف 

بها من وزارة التعليم العالي.
وقال العجمي انه متت املوافقة 

على إنشــــاء ناد اجتماعي لرجال 
اإلطفــــاء ليكــــون متنفســــا لهم 
وألســــرهم، وكذلك سيتم توفير 
مواقف سيارات للعاملني مببنى 
اإلدارة العامــــة لإلطفاء مخفضة 

التكاليف.

وبني العجمي ان مجلس إدارة 
نقابة اإلطفاء اجلديد يعاهد رجال 
العاملني باإلدارة  اإلطفاء وجميع 
العامة لإلطفاء على بذل املزيد من 
اجلهد من أجل الدفاع عنهم وعن 

حقوقهم ومكتسباتهم.

الرشيدي: »إنجاز« تدشن خدمة 
تصميم الكتاب داخليًا وخارجيًا

دشنت مجموعة إجناز العاملية 
للنشر والتوزيع احدث خدماتها، 
وهــــي خدمة تصميــــم الكتاب 
التي تعد مــــن األمور املهمة في 
إنتــــاج وصناعة الكتاب، إذ من 
خالها ميكن أن ينجذب القارئ 
للكتاب قبل قراءته ويرتاح أثناء 

قراءته.
وقال املدير العام لشركة إجناز 
العاملية للنشر والتوزيع صالح 
الكتاب  الرشــــيدي أن تصميم 
ينقســــم إلى قســــمني »تصميم 
خارجــــي ـ تصميــــم داخلــــي« 
ويقصد بالتصميــــم اخلارجي 

تصميم الغاف، والتصميم الداخلي هو تصميم الصفحات الداخلية 
للكتاب، وهــــي عبارة عن صف وإخراج ووضــــع فكرة عبارة عن 
صورة أو رســــم تتناسب مع فكرة الكتاب، مشــــيرا إلى أن شركة 
إجنــــاز متتلك مجموعة من املصممني املتميزين من الدرجة األولى، 
الذيــــن يعتمدون على أحدث البرامج واألجهزة للتصميم.  وأضاف 
الرشيدي أن شركة اجناز باإلضافة إلى خدمة تصميم الكتب تقدم 
خدمة حفظ احلقوق الفكرية للمؤلف، حيث ان حماية حق املؤلفني 
واملبدعني تدفعهم نحو املزيد من اإلنتــــاج الفكري، كذلك فإن بناء 
الثقافة والثروة الفكرية في املجتمع يعتمد بالدرجة األولى على ما 
تنتجه عقول أبنائها من املؤلفني وما تاقيه تلك العقول من تقدير 
من جانب مجتمعاتها، مبينا أن شركة إجناز للنشر والتوزيع تقدم 
للمؤلفني واملتخصصني خدمة تســــجيل املواد الفكرية في اجلهات 
الرســــمية التي حتمي احلقيقة الفكرية. وأشــــار الرشيدي إلى أن 
مجموعة إجناز العاملية للنشــــر والتوزيــــع تتميز أيضا في خدمة 
التصحيــــح حيث إنها تتعامل مع مصححني متخصصني علميا في 
مجال التصحيح وإعادة صياغة الكلمات ومعاجلة األخطاء اللغوية 
ويتميزون بخبرات كبيرة فــــي هذا مجال التصحيح الذي يعد من 

صالح الرشيدي 

عبد األحد امباكي

بقلم: سفير جمهورية 
السنغال لدى الكويت

وعميد السلك 
الديبلوماسي

عبداألحد إمباكي

ذكرى 
جابر العلي


