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الناس
مركز التعليم املستمر «»CCE
في « »AUKفي الكويت يلتقي
ممثلني من ()FSI

غرف لال�سرتخاء

�سبا اآكواتونيك من الداخل

«سبا أكواتونيك» يدعوك لتصميم الباقة املفضلة
«سبا أكواتونيك» في الثريا سيتي الكويت أعلن عن عرضه
الجديد هذا األسبوع «صمم الباقة المفضلة لديك» ،ليوم كامل
م��ن االس�ت��رخ��اء والتدليل حيث يمكن اآلن اختيار  ٣جلسات
للعالج وليتم استخدامها في نفس اليوم .
سبا أكواتونيك يقدم  ١٨نوعا م��ن المساج ،تنظيف الجسم،
ماسكات للوجه باالضافة لجلسات العناية بالبشرة كل ذلك
متاح ضمن ال�ع��رض الجديد لالختيار م��ن بينهاعلى سبيل
المثال :ع��الج تنظيف الجسم «الف��ا» ،تغليف الجسم «بالنت
اسنس» والعناية بالساقين .النتائج النهائية مضمونة مع
خبرائنا حيث تم تدريبهم على ب��روت��وك��والت ومعايير ثيرم
مارين دي سانت مالو الرائدة في مجال العالج بمياه البحر
الفرنسي.
«مع ضغوط الحياة اليومية من المهم ان تأخذ بعض الوقت
ل�ل��راح��ة واالس �ت��رخ��اء» ف��ي تعليق للسيد ع�م��اد مصلح مدير
السبا قال «نحن نفخر بسبا أكواتونيك الفريد من نوعه في
الكويت وهو المكان األمثل للهروب من ضغوط الحياة للراحة
واالس�ت�ج�م��ام» .سبا أك��وات��ون�ي��ك ال�ح��ائ��ز على ج��وائ��ز عالمية
ً
م �ت��اح ي��وم�ي��ا ط ��وال أي ��ام األس �ب��وع وي�ت�م�ي��ز ب��وج��ود أح��واض
األكواتونيك ذي مساحة  ٦٥٠مترا مربعا تحتوي على مناطق
مختلفة لتقديم المساج عن طريق مضخات للمياه تعمل كل
منها على منطقة مختلفة م��ن الجسم م��ع اخ�ت��الف ق��وة ضخ
ال�م�ي��اه ب��االض��اف��ة ل��وج��ود ن��واف�ي��ر م��ن ال�م�ي��اه وم�ن��اط��ق للتيار
العكسي ومنطقة لممارسة الرياضة المائية عن طريق دراجات
تعمل تحت ال �م��اء .سبا أك��وات��ون�ي��ك ل��دي��ه  ١٧غ��رف��ة لمختلف
أنواع المساجات باالضافة لغرف لالستجمام والراحة.

منطقة ممار�سة الريا�سة املائية

مطعم «زوارة» افتتح فرعه الثاني
في «السي فيو»

جمال النجادة

�سورة جماعية
كتبت نهى أحمد حنيفة

�سند�س القطان

ف� ��ي أج � � ��واء اح �ت �ف��ال �ي��ة م �م �ي��زة وف � ��ي اط� � ��ار ال� �ع ��ودة
ال ��ى ذك ��ري ��ات ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ال �ط �ي �ب��ة ،اح �ت �ف��ل مطعم
«زوارة» ب� ��اف � �ت � �ت� ��اح ف � ��رع � ��ه ال � �ث � ��ان � ��ي ف� � ��ي م �ج �م��ع
«ال� �س ��ي ف� �ي ��و» ف ��ي أب��وح �ل �ي �ف��ة وق� � ��دم م �ج �م��وع��ة م��ن
الفعاليات التى أنعشت ذكريات عزيزة وغالية لدى
ال �ح��اض��ري��ن وأح �ي��ت م �ش��اع��ر ال�ح�ن�ي��ن ل��زم��ن جميل
ع��اش��وه على ه��ذه األرض الطيبة .كما شهد الحفل
ح�ض��ور نخبة ك�ب�ي��رة م��ن ممثلي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االجتماعي ومنهم سندس القطان وجمال النجادة

واعالميون وصحافيون وزب��ائ��ن المطعم الدائمون.
واتسم االحتفال بأجواء رائعة حيت تم عرض مجموعة
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�م�س�ت��وح��اة م��ن ح�ق�ب��ة الثمانينات
الذهبية اب�ت��داء م��ن ع��رض س�ي��ارات تلك الحقبة مثل
بونتياك ب��ارزي��ان والموستانج  GTوغيرها وكذلك
م��وض��ة ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات م�ث��ل ب�ن��اط�ل�ي��ن ال�ش��ارل�س�ت��ون
والقميص أبو ياقة والسوالف الطويلة وكما تم تقديم
م�ج�م��وع��ة م��ن ك��اك��او ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات م��ن ب�ف��ك وفلونا
ومنشوز وغيرها للضيافة وق��د حضر الحفل رسام
كاريكاتير لتقديم رس��م للحاضرين مستوحى من
تلك الفترة.

ُ
«بيوديرما» تطلق أول مستحضر رذاذ مرطب
كتبت نهى أحمد وحنان القطان

أط �ل �ق��ت «ب� �ي ��ودي ��رم ��ا» ال� �ع ��الم ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة
ال� ��رائ� ��دة ف ��ي م �ج��ال ال �ع �ن��اي��ة ب��ال �ب �ش��رة ،عن
ط��رح المستحضر BIODERMA Hydrabio
 ،Eau de soin SPF30وه��و أول مستحضر
رذاذ مرطب في السوق الكويتي يجمع بين
ترطيب البشرة وحمايتها من الشمس ،وذلك
من خالل أمسية أقامتها لالعالميين وعشاق
ال�ج�م��ال ف��ي ف �ن��دق وم�ن�ت�ج��ع ج�م�ي��را شاطئ
المسيلة.
وقد أقيم حفل اطالق BIODERMA Hydrabio
 Eau de Soin SPF 30ف��ي ف �ن��دق وم�ن�ت�ج��ع
ج �م �ي��را ش ��اط ��ئ ال �م �س �ي �ل��ة ،وذل � ��ك ف ��ي ق��اع��ة
«السدو» وبحضور مدير العالمة التجارية
«ب � �ي ��ودي ��رم ��ا» ف� ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي،
ج��ري �ج��وري دان �ك��س ،وم��دي��رة «ب �ي��ودي��رم��ا»
ف��ي ال �ك��وي��ت ،ال��دك �ت��ورة .س�م�ي�ح��ة دك� ��روري،
وم��دي��رة التسويق في «بيوديرما» الكويت،
الدكتورة .ايمان الشرباجي .وقد طغت أجواء

�سورة جماعية للح�سور وفريق بيوديرما يف الكويت
من الحيوية واالنتعاش في أمسية جمالية
ب��راق��ة ،كما حظي الحضور بفرصة تجريب
المنتج الجديد وطرح األسئلة واالطالع على
ّ
المفصل عن المستحضر.
العرض التقديمي

كما تذوقوا وجبات خفيفة من الطعام ذات
الطابع الفرنسي ،باالضافة الى التقاط صور
ً
خ��اص��ة ف��ي م�ك��ان ص� ّ�م��م ّ
خصصيا ليناسب
أجواء االحتفالية.

هاين عالم ود .ديفيد رد ،د .نزار حمزة وبثينة اخلبيزي
كتبت زينب الراشد

ق��ام ممثلون من معهد الخدمة الخارجية ( )FSIاألمريكي بزيارة
مركز التعليم المستمر ( )CCEفي الجامعة االمريكية في الكويت
لالطالع على ال��دورة التدريبية في برنامج اللغة العربية المكثفة
ً
وال �ت��ي ص�م�م��ت خ�ص�ي�ص��ا ل�م��وظ�ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األم��ري�ك�ي��ة
في الكويت .ولقد التقى د .ديفيد رد ،مدير الشرق األدن��ى ،ولغات
جنوب آسيا الوسطى FSI-واشنطن – الواليات المتحدة األمريكية،
والسيد هاني عالم ،منسق تدريب اللغة االقليمية العربية  -سفارة
الواليات المتحدة في الرباط – المغرب ،بالسيدة بثينة الخبيزي،
م��دي��ر م��رك��ز التعليم ال�م�س�ت�م��ر ،ورئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة االم��ري�ك�ي��ة في
الكويت ،أ .د نزار حمزة.
بدأ مركز التعليم المستمر بالتعاون مع  FSIفي عام  2012لتقديم
البرنامج الذي تم تخصيصه لتعزيز مهارات االتصاالت المهنية
والعملية ،وتطوير مهارات اللغة العربية للمشاركين .ويتضمن
محتوى ال ��دورة م�ح��ادث��ات ثنائية م��ع ال�م��درب ورح��الت ميدانية،
وع��روض��ا توضيحية ،وغ�ي��ره��ا م��ن أدوات ال�ت��دري��س الديناميكة
والتفاعلية.
وقالت السيدة الخبيزي «يسرنا ان نواصل تقديم ه��ذا البرنامج
المكثف للمشاركين م��ن  .FSIكما ان منهج ال�ت��دري��ب المستخدم
ً
في هذا البرنامج يقدم نهجا عاليا مع محتوى ال��دورة التدريبية
ال�م�ص�م�م��ة خ�ص�ي�ص��ا ل �ك��ل م� �ش ��ارك ،وه� ��ذا ال �ع ��ام ل��دي �ن��ا ع ��دد من
المشاركين المسجلين .وم��ن المتوقع ان�ت�ه��اء ال ��دورة ف��ي يونيو
.»2016

