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زياد وطفي

زياد وطفي مديرًا للحفالت والمؤتمرات في »كورت يارد ماريوت«
أعلن فندق »كورت يارد ماريوت« الكويت وقاعة الراية 
عن ترحيبها بزياد وطفي ف����ي موقعه اجلديد كمدير إدارة 
احلفالت واملؤمترات، وفي هذه املهمة اجلديدة فإن زياد يهدف 
الى تعزيز جتربة فريدة يحظى بها كل ضيف، وتعزيز قيم 
الضيافة العربية احلقيقية س����واء من حيث اخلدمة أو من 
حي����ث جودة ومتيز الطعم واملذاق. ويحمل وطفي خبرة 11 
عاما في قطاع الضيافة خاصة في مجال اخلدمات الغذائية 

وعمليات التوريد وخدمة املطاعم واملناس����بات، إضافة الى 
خبرات واسعة في عمليات إدارة األطعمة واملشروبات وتنظيم 
البوفيهات واخلدمات املرتبطة به، ويعود زياد وطفي الى 
أس����رة ماريوت مرة ثانية، حيث سبق له العمل في فندق 
»جي دبليو ماري����وت« الكويت في مواقع وظيفية مختلفة 
منذ عام 1999. ويقول وطفي: إن قطاع الضيافة من األنشطة 
التجارية املعتمدة بشكل رئيسي ومركزي على انطباع ورضا 

الزبائن واملجتمع، وعلينا هنا أن نولي ضيوفنا أعلى درجات 
الرعاية، مع احملافظة على بناء عالقات متوازنة وداعمة بني 
الشركات التابعة من فنادق ومطاعم وذلك لنساهم في تعزيز 
النمو الكلي لهذه املجموعة ككل. ويس����عى زياد وطفي الى 
االرتقاء بحضور فندق »كورت يارد ماريوت« وقاعة الراية 
حتت مظلة السمعة الطيبة باعتبارها مقياسا بارزا جلودة 

اخلدمة والضيافة النوعية والفريدة.

سالمات يابو راكان
أجريت ملمث���ل الكويت في 
هيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
مجلس التع���اون عبداللطيف 
األحمد عملية جراحية دقيقة في 
لندن تكللت بالنجاح وسيعود 
األحمد قريبا الى أرض الوطن 
بإذن اهلل تعالى، سالمات وما 

تشوف شر يا بوراكان.

الحريتي يعتذر 
لرواد ديوانيته

يعتذر النائب حسني احلريتي 
عن عدم استقبال رواد ديوانيته، 
نظرا ملشاركته في وفد برملاني 
غادر الى اوكرانيا امس السبت، 
على ان يعاود استقبالهم بعد 

عودته من املهمة الرسمية.

أفراح الجالل 
مساء األحد

يقيم احلميدي سعود اجلالل 
حفال مساء اليوم االحد مبناسبة 
زفاف جنله س���عود في صالة 
افراح مش���بب اجلالل الكائنة 
في منطقة هدية، ألف مبروك 

وبالرفاء والبنني.

مبروك لنجاة الفيلكاوي
الفيلكاوي  عين���ت جن���اة 
مسؤولة للشؤون اإلدارية في 
مستش���فى القلب التخصصي 
وتلقت التهاني من األهل والزمالء 
ومن أسرة قس���م احملاسبة.. 

مبروك ومنها لألعلى.

عبداللطيف األحمد

حسني احلريتي

احلميدي اجلالل

جناة الفيلكاوي


