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مجموعة من املوظفني املكرمني في لقطة تذكارية

»المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات« تكرم موظفيها
احتفلت ش���ركة »احملاسب 
الكويتي لتدقيق احلس���ابات« 
بتكرمي موظفيه���ا خالل زيارة 
ممثل االنترناش���يونال العاملي 
ملراقبة جودة االداء الذي يقوم 
املهني  االداء  مبتابعته وتقومي 
بشكل دوري في فندق ميريديان 

الكويت.
وقال مدير »احملاسب الكويتي 
لتدقيق احلسابات« في الكويت 
عادل الصان���ع خالل احلفل ان 
شركة احملاسب الكويتي لتدقيق 
احلسابات تفتخر مبا يتمتع به 
موظفوه���ا من الت���زام وإتقان 

كبيرين كما نشيد ايضا باجلهود الكبيرة املبذولة 
خالل فترة الس���نوات العشر السابقة مبواجهة 
املتغيرات في السوق الكويتي والتغيرات التي 

طرأت على املعايير الدولية.
واكد الصانع ان الشركة تقدم خدمات لعمالئها 
منذ 1997 وتلتزم باالسلوب املميز واخلاص الذي 
يضمن خلق عالقة عمل وطيدة مع عمالئها من 

مختلف القطاعات التجارية والذي 
بدوره يتطلب عناية واهتماما 
خاصني باملستوى الفني للمدققني 
املسؤولني عن حتقيق اعلى جودة 
مهنية ويتطل���ب ايضا من كل 
الشركات ان تخضع الجراءات 
االشراف والضبط ملراقبة اجلودة 
لالداء اخل���اص بدليل التدقيق 
الدولي لضمان خدمة مستمرة 

ذات جودة عالية.
واضاف الصانع ان ش���ركة 
الكويت���ي لتدقيق  احملاس���ب 
 HLD احلس���ابات هي عضو في
انترناشيونال العاملي، موضحا 
ان »احملاسب الكويتي« اظهرت قدرته على النمو 
خالل الس���نوات العشر الس���ابقة وخالل فترة 
االزمات االقتصادية العاملية لذا من واجبنا تقدمي 
الشكر للعاملني على مساهمتهم النشطة في هذا 
االجناز املميز، كما تعتزم الشركة تعزيز مكانتها 
الرائدة في السوق الكويتي من خالل توفير افضل 

واجود اخلدمات لعمالئها.

عادل الصانع

محافظ العاصمة التقى سفير جنوب أفريقيا حملة الخضر تحتفل بحجاج بيت اهلل الحرام

أقام���ت حملة جاس���م اخلضر للحج 
والعمرة حفلها السنوي بحضور لفيف 
من احلج���اج الذين رافقوا احلملة خالل 

موسم احلج للعام احلالي.
هذا وصرح مدير احلملة جاسم اخلضر 
على هامش االحتفال قائال: يأتي هذا احلفل 
مبثابة تكرمي للحجاج الذين اكرمهم اهلل 
عز وجل بهذه الرحلة الروحانية الفريدة، 
وعادوا محملني مبشاعر اميانية فياضة 

طامعني في األجر والثواب من اهلل سبحانه 
وتعالى، كما أضاف: تسعى احلملة الى 
توفير جميع احتياجات احلاج منذ بداية 
الرحلة وحتى العودة الى أرض الوطن، 
باالضافة الى توفير جميع سبل الراحة 
والعناية الت���ي يحتاجها احلجاج خالل 
أداء تلك الفريضة حت���ى يتفرغ احلاج 
ألداء مناس���ك العبادة في أجواء إميانية 
يعيش���ها، ويقضي وقته في االستمتاع 

بأدائها على أكمل وجه. 
كما تقدم جاس���م اخلضر الى وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت 
بالشكر والعرفان على اجلهود التي بذلتها 
لتسهيل موس���م احلج، وباقة اخلدمات 
املتنوعة التي توفرها خالل هذا املوسم 
للحجاج واحلمالت معا، وعلى الصعيد 
نفسه، توجه اخلضر بجزيل الشكر الى 
السلطات السعودية جلهودها اجلبارة التي 

تكللت بنجاحها املتميز هذا العام في تقدمي 
أفضل اخلدمات وتذليل الصعوبات.

ومن جهة أخرى، أبدى احلجاج سعادتهم 
باجلهود املبذولة من قبل احلملة، والتي 
كانت خير معني لهم في رحلتهم، وخاصة 
من الناحية التنظيمية واجلاهزية ملثل هذا 
احلدث الكبير، والتي وفرت عليهم الوقت 
والعناء ومنحتهم الفرصة لالستمتاع بتلك 

األجواء اإلميانية وبقدسية املكان.

براعم »الفردوس« يزورون دار رعاية المسنين

تحويل العقبات إلى نجاح للعاملين بهيئة الشباب

اس���تقبل محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 
في مكتبه، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية 
جنوب افريقيا لدى الكويت اشرف سليمان وذلك 

مبناسبة انتهاء عمله في البالد.
وقد رحب احملافظ بالسفير مشيدا باجلهود التي 
قام بها في ترسيخ العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني خالل توليه مهام عمله متمنيا له التوفيق 
والنجاح في عمله املستقبلي.

من جهته شكر السفير الكويت اميرا وحكومة 
وش���عبا على ما أبدوه من ترحي���ب ودعم خالل 
فترة عمله، متمنيا للكويت وشعبها دوام التقدم 

واالزدهار.

ادارة روضة  نظمت 
الفردوس زيارة الى دار 
رعاية املسنني انطالقا من 
الروضة  حرص ناظرة 
شيخة احمليسن والوكيلة 
س���عاد املال عل���ى زرع 
احترام كبار الس���ن في 
الناشئة والطالع  قلوب 
االبناء على ما تقدمه الدار 
لكبار السن من خدمات 
متميزة، حيث استقبل 
الدار االطفال  مش���رفو 
الذي���ن ش���اركوهم في 
اجراء جولة على اقسام 
الدار وم���ا حتتويه من 
مرافق خلدمة كبار السن 
ورعايتهم، وقد استمتع 
االبناء مبا شاهدوه ومبا 
تلقوه من معلومات من 
الناظرة ومن مش���رفي 

الدار.

الشيخ علي اجلابر والسفير أشرف سليمان خالل اللقاء

أنس سعد العدواني مع الناظرة شيخة احمليسن والوكيلة سعاد املال

جانب من تكرمي املشاركني بالدورة

شيخان الفارسي مع احلجاج

مشاركة تتسلم شهادتها

جاسم اخلضر مع عدد من احلضور

لقطة تذكارية لعدد من أبناء روضة الفردوس لقطة تذكارية للمشاركني في البرنامج

جاسم اخلضر يتوسط عددا من حجاج بيت اهلل احلرام

)قاسم باشا(جانب من زيارة براعم روضة الفردوس إلى دار رعاية املسنني

التطوير  اقام مكت���ب 
العامة  االداري بالهيئ���ة 
للشباب والرياضة برنامج 
العقبات  »كيفية حتويل 
الى جناح  والصعوب���ات 

للعاملني بالهيئة«.
الى  البرنامج  ويهدف 
تزويد املشاركني باملهارات 
االساس���ية وكيف������ي���ة 
حتويل العوائق والعقبات 
الى جناح  والصعوب���ات 
وحتويل الفكرة الى ابداع 
وخطط تنفيذية بأسلوب 
علم���ي لتك���ون عملي���ة 

التحويل فعالة.
وقام بإلقاء احملاضرات 
د.ع���الء الدم وبإش���راف 
باس���م���ة العبي���د، وفي 
اخلت���ام مت توزي���������ع 
الشهادات التقديرية على 

املشاركني.


