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طرحت روائع جنيڤ جديدها 
 Glam ملوسم أعياد 2013 ساعة
Rock والتي تتمتع باملواصفات 

التقنية التالية:
صناعة سويسرية. تتوافر 
فيها بيان التاريخ. قطر الساعة: 

40 مم.
علبة الس����اعة: من الفوالذ 
املقاوم للصدأ واملطلي بالذهب 

الوردي.
كما أن الساعة مقاومة للماء 

حتى عمق 100م.
وسوار الساعة مصنوع من 
جلود صنعت خصيصا ملاركة 
جالم روك وحائزة على براءة 

اختراع.
ومينا الساعة مطلي بالفضة 
وعلي����ه نق����وش ورود رائعة 

باللون الذهبي الوردي.
وزجاج الس����اعة: مصنوع 
املقاوم  الزفي����ر  الزج����اج  من 

للخدش.
ساعة Glam Rock ألصحاب 
الذوق الرفيع، وحملبي األناقة 

واملوضة الراقية.

عيد الفطر في فندق ميسوني الكويت..
 أجواء عائلية راقية مميزة ومفعمة باأللوان

مبناس����بة قرب حلول عيد الفطر الس����عيد، 
أعاده اهلل عليكم باخلير واليمن والبركات، أعلن 
فندق ميس����وني الكويت عن انتهاء استعداداته 
الس����تقبال ضيوفه الكرام ضمن باقة متكاملة 
تناس����ب جميع افراد األس����رة وتضفي الغبطة 

والسعادة على القلوب.
يتميز فندق ميسوني بألوانه اجلريئة ويقدم 
لنزالئه 169 غرفة تتضمن 63 جناحا تتمتع جميعها 
بإطاللة خيالية على مياه اخلليج ومجهزة بآخر 
ما توصلت اليه الصيح����ات في عالم الضيافة، 
شاشات من Bang & Olufsen، ماكينات حتضير 
اإلسبرسو، ومنتجات خاصة باحلمام من أرقى 
األنواع، إنترنت مجاني عالي السرعة، كذلك تتوافر 
في جميع األجنحة املرآة السحرية والتي تسمح 

لكم بتحويل املرآة الى شاشة تلفزيون.
يق����دم مطعم لونا في العيد البوفيه العاملي، 
واملأكوالت البحرية، والسوش����ي باإلضافة الى 
العديد من محطات الطهي املباشر ويعتبر املكان 
الذي يجب زيارته. ينفرد املطعم بأجمل منظر 
بانورامي للخليج العربي ومدينة الكويت حيث 

يقع في الدور الثامن عشر.
أما األحباء الصغار فلهم حصة كبيرة في العيد 
حيث سيكون بانتظارهم ناد لألطفال في الدور 
الثاني، جهز بالكثير من التسالي منها الرسم على 
الوجوه، العديد من األلعاب والهدايا والشخصيات 
الكرتونية. وسيقوم الساحر بإضفاء أجواء مذهلة 

بينما سيرسم املهرج الضحكة على الوجوه.
وإلطفاء حرارة الصيف البد من ارتياد حمام 
الس����باحة املميز واملصصم بخطوط ميسوني 
 Six Senses املثيرة حيث يعتبر جزءا من س����با
الصحي والذي يضم 11 غرفة للمس����اج، حماما 
مغربي����ا وحماما تقليدي����ا، وصالة جيمنازيوم 

للرجال وأخرى للنساء.
ويؤمن الفندق قسائم خصم للنزالء الراغبني 
في زيارة املركز العلمي والذي يقع على بعد نصف 
كلم من الفندق ويتميز بوجود أكواريوم ضخم، 
حيث الترفيه بصورة مختلفة في ثالث بيئات 
حتاكي الواقع ورحلة علمية عبر ممرات وأنفاق 
غاية في الروعة تضفي عليها احليوانات والطيور 

الصحراوية واألحياء البحرية جماال أخاذا.

أمسية رمضانية مميزة في »هوليداي إن الساملية«

أضفت جوا من املتعة واملرح 
على جميع احلاضرين كما 
مت تقدمي العديد من الهدايا 

املميزة للفائزين.
وعلى أنغام املوس����يقى 
الشرقية استمتع احلضور 
مبأدبة طعام شهية، حيث 
أعد طاقم طهاة الفندق بوفيه 
يرضي جميع األذواق، حيث 
السلطات بأنواعها واملقبالت 
الباردة والساخنة، والعديد 
من األكالت العربية واليابانية 
واللبناني����ة  والصيني����ة 
والغربي����ة وأل����ذ أصناف 
احللويات والفاكهة الطازجة، 
إضافة الى استمتاع الضيوف 
بخدمة الطهي احلي املتنوع 
والذي نال  إعجاب اجلميع 

بروعة التحضير والتقدمي. 
وأخيرا كان الس����حب على 
العديد م����ن الهدايا املميزة 
والتي اشتملت على تذاكر 
س����فر مقدمة من ش����ركة 
مصر للطيران والعديد من 
اإلقامات مقدمة من »هوليداي 
إن الس����املية« ومجموع����ة 
»إنتركونتيننتال«  فنادق 
في الشرق األوسط وجوائز 
قيمة مقدمة من مركز »آثينا« 
للتجميل، عيادة »سما« لطب 
األسنان، شركة »اليوسفي«، 
دار النهار للنشر والتوزيع، 
مركز »ليلى غالري س����با« 
ونادي »إيدج الصحي« في 

»هوليداي إن الساملية«.
لميس بالل   ٭

املدع����وون  واس����تقبل 
فور وصولهم بتش����كيلة 
الرمضانية  من املشروبات 
بأنواعها والقهوة العربية، 
وكان ف����ي انتظارهم طاقم 
وفري����ق  الفن����دق  إدارة 
التسويق والعالقات العامة، 
وابتدأت األمسية بكلمة من 
مدير املبيعات والتسويق 
ماجد حنا، تلتها كلمة مدير 
عام الفندق منجد صاحلة، 
وال����ذي رح����ب باحلضور 
وهنأهم بحلول شهر رمضان 
املبارك ش����اكرا لهم دعمهم 
الدائ����م للفن����دق، متمنيا 
للجميع قضاء وقت ممتع. 
كما شهدت األمسية العديد 
من املسابقات املتنوعة التي 

كعادت����ه م����ن كل عام 
ومبناس����بة ه����ذا الش����هر 
الفضيل أقام فندق »هوليداي 
إن الساملية« غبقة رمضانية 
على شرف األسرة اإلعالمية 
والصحافي����ة تعبي����را عن 
امتنان وتقدير إدارة الفندق 
لدعمهم املتواصل وجهودهم 
املبذولة في تغطية جميع 
أنش����طة الفندق وعروضه 
املمي����زة واملتج����ددة على 
إلى  الس����نة إضاف����ة  مدار 
عمالء الفندق من ش����ركات 
ومؤسسات مختلفة تقديرا 
لهم على الثقة التي منحوها 
التعاون  للفندق من خالل 
والتعامل املس����تمر خالل 

السنوات املاضية.

ماجد حنا 

)متني غوزال( لقطة مع فريق الطهاة   

فريق العمل في استقبال الضيوفمنجد صاحلة 

الش فود.. املنتج الطبيعي للعناية برموش العني
وصف����ة، ويكم����ن متييزها 
في س����وق تطويل الرموش 
خللوها من أي مستحضرات 
دوائية واحتوائها فقط على 
أصناف طبيعية بديلة خاصة 

بالتجميل.
صنعت جمي����ع منتجات 
الش فود من مكونات طبيعية 
الوالي����ات املتحدة وهي  في 
مختبرة على اجللد ومعتمدة، 
وقد اجتازت بنجاح دراسات 
حساس����ية اجللد للمستهلك 
)دون اإلبالغ عن إحداثها أي 

نوع من التهيج(.
ميك����ن احلص����ول على 
منتجات الش فود التي باعت 
أكثر من نصف مليون زجاجة 
في مح����الت املواد الترفيهية 
واملكاتب الطبية وصالونات 
التجمي����ل واملنتجعات حول 

العالم.

 Lash � نالت )الش ف����ود
Food ( مؤخرا مكانة مرموقة 
بني أفضل عشرة مستحضرات 
جتميل لعام 2010 من ماري 
كلير، وه����ي خيار هوليوود 
للعناي����ة الطبيعية برموش 

العني.
 )Lash Food � )الش فود 
آمنة وفعالة وال حتتاج ألي 

 Lash Food � من )الش ف����ود
(. ومن خالل استخدام تقنية 
نانو� بيبتيد مع مستخلصات 
النباتات الطبيعية والبيوتني 
وبروت����ني الصوي����ا، أثبتت 
إمكانية  املتقدم����ة  النتائ����ج 
حتويل الرموش إلى رموش 
أطول وأق����وى وأكثر صحة 

خالل 3 إلى 6 أسابيع فقط.

يحت����وي النظام احلديث 
للعناية برم����وش العني من 
)الش فود � Lash Food( على 
امل����واد التجميلي����ة اخلاصة 
بالعناية برموش العني والتي 
تعمل عل����ى جتديد وتطويل 
رموش العني و/أو احلاجبني 
وتكثيفه����ا وزي����ادة قوتها 
بشكل طبيعي. يعتبر )الش 
فود � Lash Food ( هو القسم 
األحدث من حلول رموش العني 
التجميلية من جي.بي، املطور 
واملصنع والرائد للعالجات 

الدوائية لرموش العني.
التجميل  جن����ح علم����اء 
ف����ي إنتاج محل����ول العناية 
بالرموش من خ����الل إجراء 
االختبارات الس����ريرية على 
محالي����ل كيميائي����ة بديلة 
خاصة بنمو الرموش، وإثبات 
كفاءة معززات رموش العني 

علم النفس

د. ماريا جرامينو

االضطرابات السيكوسوماتية
وجود األعراض. وكثيرا ما 
الطبيب احملبط  ينصحه����م 
الى اخصائي آخر،  بالذهاب 

وبذلك تبدأ احللقة املفرغة.
وإذا ما طرح الطبيب في 
وقت ما فكرة ان االضطراب 
قد يك����ون نفس����ي املصدر 
الكثيري����ن من املرضى  فإن 
سيشعرون بأنهم مرفوضون 
ومصنفون في قوالب وبأن 
أعراضهم اجلسدية ال تؤخذ 

على محمل اجلد.
وبالتال����ي يلجأ املريض 
الى طبيب تل����و اآلخر، لهذا 
الس����بب يخ����وض كثير من 
املرض����ى رحل����ة طويلة من 
املعاناة واملرض قبل اكتشاف 
اضطراباتهم السيكوسوماتية 

ألول مرة.

العالج:

العالج النفسي 
كقاع����دة عام����ة العالج 
الوسيلة األكثر  النفسي هو 
فعالية لع����الج االضطرابات 
السيكوس����وماتية ألن هذه 
االضطراب����ات تنطوي عادة 
على أفكار ومعتقدات كامنة. 
وهنالك اعتق����اد بأن العالج 
الذي يركز  االس����تراتيجي، 
على مس����اعدة األش����خاص 
على التع����رف على األخطاء 
قي تفكيرهم وسلوكهم ومن 
ثم تصحيحها، هو واحد من 
أكثر أنواع العالجات فعالية 

لهذه االضطرابات.

املصاب����ون باالضطراب����ات 
السيكوسوماتية قد واجهوا 
ف����ي حياتهم  أحداث����ا مؤملة 
)الطالق، وفاة األحبة، االعتداء 

اجلنسي، الصدمات(.

األعراض:

من األعراض األكثر شيوعا 
التي قد تؤث����ر على أعضاء 

مختلفة في اجلسم:
٭ ألم في أجزاء مختلفة من 
اجلسم )الرأس، الظهر، الصدر، 

البطن(.
٭ الدوار.

٭ الشعور بضيق في التنفس، 
الش����عور بالتوتر، وخز في 
الصدر، عدم انتظام ضربات 

القلب.
أو  املع����دة  ف����ي  ٭ تهي����ج 

األمعاء.

التشخيص:

في كثير من األحيان ينتهي 
األمر باألش����خاص املصابني 
باالضطرابات السيكوسوماتية 
ال����ى تصنيف األطب����اء لهم 
كحاالت »صعب����ة«. وغالبا 
ما يؤدي البحث احملبط عن 
س����بب جس����دي ألعراضهم 
ال����ى إصابتهم باملرض. انهم 
ال يفهمون ملاذا لم يكتش����ف 
الطبيب أي شيء بالرغم من 

االضطراب����ات ان الش����خص 
الباحث عن تفس����ير جسدي 
يلج����أ الى الكثير من االطباء 
ويتناول الكثير من العالجات 
ولك����ن م����ن دون حتس����ن 

ملحوظ.
وتبرز الى الواجهة عالمات 
على أعراض عامة مثل التعب 
واإلرهاق واأللم ومشكالت في 
القلب والش����رايني واجلهاز 
الهضمي واألرق واضطرابات 

التغذية.

األسباب:

تتولد االضطرابات النفسية 
ع����ن مزيج من ع����دة عوامل 
عضوية، ونفسية، واجتماعية، 
كما يلعب االستعداد الوراثي 

دورا في بعض احلاالت.

العوامل النفسية ـ االجتماعية 
الرئيسية:

٭ تؤدي حلق����ة مفرغة من 
األع����راض اجلس����دية إل����ى 
اإلحس����اس باخلوف وزيادة 

مراقبة هذه األعراض.
٭ في كثير من األحيان تظهر 
الصراعات النفسية الالواعية 
كاخلوف والغضب والثورة 
العارم����ة مبظه����ر اع����راض 

جسدية.
٭ كثيرا ما يكون األشخاص 

كتبت د. ماريا جرامينو
إخصائية نفسـية إكلينيكية ـ معاجلة 

نفسية إستراتيجية
دكتـوراه فـي علـم النفـس للفنون 

واآلداب
> > >

تعريف:

تتناول السيكوسوماتية 
االضطرابات التي تنطوي على 
تفاعل بني العق����ل )النفس( 
واجلسم )اجلسد(، وهذا يشمل 
جميع االضطرابات التي يسبب 
فيها التأثير النفسي، جزئيا 

على األقل، نشوء املرض.
ويشتبه بوجود االضطراب 
السيكوس����وماتي عندم����ا ال 
يكون هنالك تشخيص طبي 
لألعراض اجلسدية، فتكون 
عندئذ اضطرابات نفسية تأخذ 

هيئة أعراض جسدية.
ه����ذه  س����مات  اح����دى 


