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 رحب فندق كورت يــــارد ماريوت الكويت وقاعة الراية، 
التي تنضم لسلســــلة فنادق مجموعة ماريوت في الكويت، 
باملدير العام اجلديــــد جيرالد موتي، وتندرج ضمن مهمات 
املديــــر العام اجلديد احملافظة على التطور واملكانة املتميزة 
التي يحظى بها الفندق، اضافة الى توظيف واستثمار خبراته 
العامليــــة الطويلة في االرتقاء بأداء الفندق وتعزيز ربحيته 
وريادته في السوق احمللي. ويأتي جيرالد موتي بخبرة كبيرة 
الى فندق كورت يارد ماريوت وقاعة الراية قادما من فندق 
رينيسانس شرم الشيخ، حيث كان يشغل هناك منصب املدير 
العام، وسبقها وجوده في فندق جي دبليو ماريوت القاهرة 
كمدير األطعمة واملشروبات، شغل جيرالد موتي في حياته 
املهنية الناجحة العديد من املناصب املهمة في فنادق عاملية 
موزعة على جميع القارات، حيث شملت فنادق كبيرة مثل 
انتركونتينينتال، شيراتون، هيلتون، وغيرها في دول ومدن 
عديدة مثل سيوول في كوريا، أميركا، مصر، اإلمارات وفرنسا، 
ومتتد خبراته الى قطاع التسويق وإدارة املرافق الترفيهية، 
حيث كان جيرالد موتي جزءا من عملية اإلطالق والتسويق 
الكبــــرى لديزني الند في باريس. ويقول جيرالد موتي: «إن 
فــــن الضيافة وخدماتها أصبح عمال فيه الكثير من التحدي 
نتيجة الوعي الكبيــــر والذوق الرفيع للزبائن حول العالم، 
ولذلك فإن التوازن الفعال في تلبية احتياجات الزبائن وفي 
حتقيق الربحية هو أمر يحتاج الى اإلدارة الذكية واالرتقاء 
مبستويات اجلودة لتحقيق الريادة، وهذا التوازن هو واحد 
من األهــــداف التي أضعها نصب عيني في عملي اجلديد مع 

كورت يارد ماريوت الكويت وقاعة الراية».
  ونال جيرالد موتي الكثير من اجلوائز والشهادات خالل 
سنوات عمله، وهي تشــــمل جائزة ماريوت ألفل مدير عام 
للعام ٢٠٠٧ وذلك عن قطاع (اململكة املتحدة، ايرلندا، الشرق 
األوســــط وأفريقيا)، اضافة الى جائزة رينيسانس الدولية 
ألفضل مدير عام للعام ٢٠٠٧، ويعمل موتي في عمله اجلديد 
وفق رؤية تدفع بفندق كورت يارد ماريوت الكويت وقاعة 
الرايــــة نحو مزيد من التميز ليكون التعبير األرقى واألمثل 

للضيافة بأجود صورها. 

 المجلس الوطني يواصل استعداداته 
إلقامة المعرض الـ ٣٤ للكتاب 

 اعلنـــت األمانة العامة للمجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 
واآلداب امس ان املجلس يواصل استعداداته القامة الدورة الـ 

٣٤ ملعرض الكويت الدولي للكتاب.
  وقالـــت األمانة في بيان صحافـــي ان ادارة معارض الكتب 
في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب تواصل استقبال 
عينـــات الكتب احلديثة من داخل الكويت وخارجها فيما تقوم 
جلان التصنيف والفرز بعملية التجهيز للعرض بعد اجازتها 

رقابيا وفقا للقانون.
  وذكر البيان ان اللجان قاربت على االنتهاء من عملية الفهرسة 
والتصنيف وفقا للمجاالت املختلفة والتســـجيل في البطاقات 
وادخالها في احلاسب اآللي قبل ان تتم املراجعة النهائية متهيدا 

الصدار فهرس املعرض في نسختيه الورقية وااللكترونية.
  وقال ان ادارة معارض الكتب باملجلس الوطني تعقد اجتماعات 
تنسيقية مكثفة مع ادارة ارض املعارض الدولية مبشرف لوضع 

مخططات األجنحة املشاركة والتجهيزات املناسبة لالفتتاح. 

 جيرالد موتي 

 كورت يارد ماريوت الكويت
  يعين جيرالد موتي مديراً عاماً 

 خبرات جيرالد موتي العريقة والطويلة لتعزيز 
الريادة التي يحظى بها كورت يارد ماريوت الكويت 

  بيان عاكوم
  قال وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا ان هناك تفهما 
أميركيا لوجهة نظر الكويت بشأن معتقليها في غوانتانامو، 
مشيرا الى ان املبعوث األميركي اخلاص بإغالق ملف املعتقلني 
وخالل اجتماعه مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وعـــد بأن تكون هناك في املســـتقبل خطوات إيجابية تقود 
لإلفراج عن املعتقلني املتبقيني فوزي العودة وفايز الكندري. 
وأضاف أن وفدا أميركيا سيأتي الى الكويت الستمرار املباحثات 

واستكمال جميع اجلوانب املتصلة بعملية االفراج عنهم. وعما 
إذا كان هناك موعد محدد إلطالق سراحهم قال اجلاراهللا ليس 
هناك تاريخ محدد، ولكن سيتم االتفاق مع اجلانب االميركي 
على موعد محدد. وعن العالقـــات مع العراق واالجتماعات 
التي حصلت في نيويورك وعن االختالف في وجهات النظر 
حول احلدود البحرية قال وكيـــل اخلارجية: املباحثات مع 
اجلانب العراقي كانت جيدة واملباحثات مع املسؤولني اآلخرين 
فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت كانت ايضا جيدة 

وايجابية ومت تســـليط الضوء على الكثير من النقاط التي 
حتتاج الى بحث مـــع اجلانب العراقي، الفتا الى ان الكويت 
والعراق يســـيران في االجتاه الصحيح إلغالق هذه امللفات 
التي لم تســـتكمل بعد. ولفت الى ان االجتماعات لم تنقطع 
مع اجلانب العراقي، مشـــيرا الى انهم قد يقومون بزيارات 
للكويت وهذه الزيـــارات مرحب بها. وعن موضوع حتويل 
التعويضات الى استثمارات وما أثاره هذا املوضوع من ردود 

فعل نيابية قال من حق النواب أن يعلقوا عليه. 

 وفد أميركا سيأتي إلى الكويت الستمرار المباحثات المتصلة بعملية اإلفراج

 الجاراهللا: األميركيون وعدوا بخطوات إيجابية لإلفراج عن فوزي العودة وفايز الكندري 

 خالل زيارته مقر الوكالة في إيطاليا الفتتاح أول معرض فوتوغرافي جوال حول نهضة البالد

 الدعيج ومدير «انسا» اتفقا على تفعيل وتطوير
  التعاون اإلعالمي عبر برنامج عمل يبحث في الكويت

 د.جوزيبي تشيربوني خالل استقباله الشيخ مبارك الدعيج

 روماـ  كونا: اتفق رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام لوكالة األنباء 
الكويتية (كونا) الشـــيخ مبارك 
دعيج مع مدير عام وكالة االنباء 
االيطالية (انســـا) علـــى تفعيل 
التعاون املشترك بينهما لتطوير 
العمل االعالمي عبر برنامج عمل 

يبحث في الكويت.
  ورحب العضو املنتدب املدير 
العام للوكالة االيطالية د.جوزيبي 
تشـــيربوني وكبار املســـؤولني 
الدعيج  بالوكالة بالشيخ مبارك 
ووفد «كونا» في مقر الوكالة في 
مستهل زيارته الى ايطاليا الفتتاح 
اول معرض فوتوغرافي جوال حول 
نهضة الكويت تقيمه «كونا» في 

أوروبا.
الـــذي    وحضـــر االجتمـــاع 
اســـتعرض أبعاد وعمق العالقة 
القدمية بني الوكالتني عن «انسا» 
كل من نائـــب املدير العام أندريا 
فوساتي واملدير املسؤول لويجي 
كانتو ورئيس التحرير ستيفانو 
بوللي ومســـؤول النظم التقنية 
فرانشيسكو كاريللو ومستشار 
املديـــر العام للعالقـــات الدولية 
وعضـــو فريق العمـــل االعالمي 
باالحتاد األوروبي جوليو بيكورا، 
وحضرها عن «كونا» رئيس قسم 

الرويح  الدولية عصام  العالقات 
القائم باألعمال بسفارة  بحضور 
الكويت باالنابة السكرتير االول 

غازي الفضلي.
  واشاد تشيربوني الذي تولى 
الوكالـــة االيطالية  حديثا قيادة 
العريقة بدور وكالة االنباء الكويتية 
االعالمـــي ومبكانتهـــا املتميزة 
واملعروفة في األوساط االعالمية 
االيطالية واألوروبية معربا عن 
تقديره اخلاص جلهود املدير العام 
النشطة بالتطوير املستمر ألداء 

«كونا» التي اعتبرها علما مشرقا 
للكويت في العالم.

  وشدد مدير عام «انسا» على 
االهميـــة اخلاصة للـــدور املناط 
باملؤسســـات االعالميـــة عامـــة 
وبوكاالت االعالم بشـــكل خاص 
في ظل العوملة وعالم االتصاالت 
القيام  احلديث ليس فقـــط عبر 
بدورها املهني والصحافي، بل في 
التواصـــل واالتصال نحو العالم 
لتعزيز عالقات التعاون بني الدول 

والتعارف بني الشعوب. 

 رئيس الوزراء عاد إلى البالد
  عاد ســـمو الشـــيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء والوفد الرسمي املرافق الى 
ارض الوطن مساء امس قادما من الواليات 
املتحدة األميركية حيث ترأس ســـموه وفد 
الكويت املشارك في اعمال اجتماعات الدورة 
الـ ٦٤ للجمعية العامة لالمم املتحدة مبدينة 
نيويورك. وكان في اســـتقبال سموه لدى 
وصوله مطار الكويت الدولي رئيس مجلس 
االمة باالنابة عبداهللا الرومي والنائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للشـــؤون القانونية ووزيـــر العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 
احلماد ونائب وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ علي اجلراح وعدد من الشيوخ والوزراء 
واحملافظني وقادة اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني وكبار املسؤولني في الدولة وديوان 

 (هاني الشمري)  سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله وفي استقباله عبداهللا الرومي والشيخ جابر املبارك والشيخ علي اجلراح سمو رئيس مجلس الوزراء. 


