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 «كراون بالزا».. حضور قوي في افتتاح هال فبراير راشد الحفيتي رزق بخالد

 «غالشوتيه أوريجينال» ومهرجان برلين السينمائي
 وقعـــت صانعة الســـاعات االملانيـــة الراقية دار 
«غالشوتيه أوريجينال» عقد شراكة ملدة ثالث سنوات 
مع منظمي مهرجان برلني، وهو اكبر حدث ثقافي أملاني 
وواحد من املهرجانات السينمائية الرائدة في العالم، 
ويقتضي االتفاق من «غالشوتيه أوريجينال» وهي 
شـــركة تنتمي ملجموعة سواتش احملدودة ان تكون 
مبنزلة شريك مشارك في مهرجان برلني السينمائي 
بدءا من النســـخة الـ ٦١ للمهرجان املقرر ان تبدأ في 
١٠ اجلاري وكشـــركاء في مهرجان برلني، ســـتتقدم 
«غالشوتيه أوريجينال» حتت االضواء لتقدمي نفسها 
للجمهور العاملي، كما ستتركز كل العيون ملدة عشرة 
ايام في فبراير ٢٠١١ على االفالم واملخرجني السينمائيني 

واملمثلني واالحداث املصاحبة ملهرجان برلني الذي يضم 
جمهورا واسعا اكبر بكثير من اي مهرجان سينمائي 
في العالم، فقد بيعت في العام املاضي ٣٠٠ الف تذكرة 
الجـــل ٤٠٣ افالم من ١٢٨ بلدا عرضت على الشاشـــة 
على مدار االيام العشـــرة للحدث، واليزال املهرجان 
محافظا على استمرارية منوه كل عام، ويحتفل مهرجان 
برلني السينمائي بأفضل االفالم في العالم، وصناع 
السينما وتاريخ وثقافة الوسط السينمائي، اضافة 
للمهارات الرائعة والبراعة الالزمة لتقدمي فيلم ناجح، 
وكونها رائدة في صناعة الساعات االملانية امليكانيكية 
الراقية، فإن دار «غالشوتيه أوريجينال» تعمل على 
منح التقدير لتاريخ صناعة الســـاعات وتستمر في 

زرع املهارات التــــي تنــــفرد بها الفنون اجلميلة في 
صناعة الساعات، وقــــد ظل اسم «غالشوتيه» ملدة 
١٦٥ عاما مـــرادفـــا لصناعة الســـاعات ذات اجلودة 
العاليـــة والدقة االملانيـــة والتصميم الفاخر، كما مت 
تسليم االرث الغني من قيم ومهارات االنتاج الصناعي 
االصيل عبر االجيال وهو حي اليوم في دار «غالشوتيه 

أوريجينال». 
  وتتمثل البراعة واالتقان في عملية صنع ساعات 
«غالشـــوتيه أوريجينال» في كونها تخضع العلى 
درجـــة من درجات االنتاج مع اجنـــاز قدر كبير من 
العمـــل يدويا وذلك انطالقا من اصغر برغي وصوال 

الى آليات حركة الساعات االكثر تعقيدا. 

 شارك فندق كراون بالزا الكويت في افتتاح 
مهرجان هال فبراير الذي احتوى على العديد 
من املفاجآت وأقيم في شارع سالم املبارك، 
وذلك انطالقا من حرص «كراون بالزا» على 
وجـــوده االعالمي كونه راعيا ملهرجان هال 
فبراير الذي يزورنا مرة كل عام مع وجود 
عدد كبير من املشاركني واملواطنني والسياح 
العرب واألجانب الذين قدموا منذ ساعات 

الصباح األولى ملتابعة االفتتاح.
  وخالل هذه املشاركة قام فريق التسويق 
والعالقات العامـــة بخلق تواصل مع افراد 
املجتمع وتوزيع بروشورات تقدم عروضا 
مميزة على الغرف واملطاعم والنادي الصحي 
كما تعرفهم باخلدمات والعروض املقدمة في 
مطاعم الفندق الثمانية خالل شهر التسوق مع 
توزيع اعالم الكويت وبالونات على االطفال 
الذين استمتعوا برســـم علم الكويت على 
وجوههم. وكان لنادي نوتيلوس الصحي 
النصيب األكبر في شد انتباه اجلميع حيث 
قام الفريق الرياضي بعمل حركات االيروبيك 
مع املوسيقى بصحبة الدي جي الذي القى 
تشجيعا من احلضور مع متابعة للعرض 
الذي شجع العديد على االشتراك ببرنامج 
اللياقـــة البدنية رغبـــة منهم في احملافظة 

على الرشاقة.
  اجلدير بالذكر ان مشاركة فندق كراون 
بالزا تعتبر الثانية على التوالي في مهرجان 
هـــال فبراير من خالل تقدمي عروض رائعة 
على الغرف «باقة الرفاهية» مع تنوع الهدايا 
املقدمة عند االقامة في الفندق وخصم ٥٠٪ 
على خدمة طلب الطعام عن طريق االنترنت 
من خالل موقع www.ieatonline.com. وفي 
اخلتـــام يدعوكم كراون بـــالزا الى جتربة 
النكهات الغنية القادمة من مختلف البلدان 
من اقصى الشرق والغرب في مطاعمه الثمانية 
وفروعها في ابوحليفة وملتقى الشعب وليلى 

غاليري.

 هدايا وخصومات من أطياب المرشود في فبراير
 أعلنت شركة اطياب املرشود للعطور 
عن تقدميها هدايـــا وخصومات خاصة 
لعمالئها خالل شـــهر فبراير مبناسبة 
االعياد الوطنية، ويأتـــي ذلك في اطار 
حرص الشركة على مشـــاركة عمالئها 

خالل هذه املناسبات السعيدة.
  ومن جانبه قال مدير عام الشـــركة 
وليد املرشـــود ان الشركة ستقدم هدايا 
وخصومات خاصة ومميزة خالل شهر 
فبراير، كما ستقوم الشركة بتقدمي جوائز 
قيمة لعمالئها خالل تلك الفترة، مشيرا 
الى ان هذه اخلصومات سيتم تقدميها في 
جميع فروع الشركة املتعددة في الكويت، 
وعلى رأســـها فرع املارينـــا واملباركية 

واالفنيوز والفنار والصاحلية واملنار.
  واوضح املرشود ان الشركة تستغل 
هذه املناســـبات السعيدة للقاء عمالئها 
وتكويـــن قاعدة عمـــالء جديدة، كما ان 
تلك املناسبات َتعد فرصة كبيرة للعمالء 
املنتجات اجلديدة  للتعرف على جميع 

للشركة. 

 رزق راشد محمد احلفيتي مبولود اسماه خالد 
وذلك تخليدا الســـم العم خالد يوسف املرزوق 

رحمه اهللا.
   هذا وقدم محمد احلفيتي جد املولود محمد 
احلفيتـــي التهنئة البنه متمنيـــا حلفيده حياة 

سعيدة في كنف والديه، وان يكون قرة عني لهما، 
وباملناسبة يتقدم الزمالء في «األنباء» بالتهنئة 
واملباركة الى الزميل محمد احلفيتي ولولده راشد 
ويتمنون خلالد عمرا مديدا وحياة سعيدة وان 

يكون من الذرية الصاحلة، الف مبروك. 

 محمد احلفيتي يحمل حفيده خالد راشد احلفيتي وحفيدته مراحب املونس

 فريق كراون بالزا املشارك في افتتاح مهرجان «هال فبراير»

 أعضاء نادي نوتيلوس الصحي أمتعوا احلضور بفقراتهم الرياضية 
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