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تعتمد على سياسة الجدولة للحفاظ على دقة المواعيد .. وتصميماتها تتميز بالجودة العالية

نجم: دخلت »التصميم« لتوفير احتياجاتي فذاعت شهرتي في الخليج

أحد التصميمات املميزة من إنتاج إميان جنم

بني االع����ام وتصميم االزياء يبرز اس����م 
الزميلة املتألقة اميان جنم التي استطاعت ان 
تضع لنفس����ها بصمة خاصة في كا املجالني، 
فكان هذا اللقاء الس����ريع معها للتعرف عليها 
كمصمم����ة ازياء، خاصة بع����د ان ذاع صيتها 
في هذا املج����ال اجلديد وصار لها عميات في 
دول اخلليج، كما انها تصمم ازياء الكثير من 
االوبريتات واالعمال الفنية، وستكون لنا وقفة 
مع طريقتها لتلبية االقبال الكبير على منتجاتها 

التي تتميز باجلودة.
تغيير مفاجئ وشيء غريب ان اميان جنم تتجه 

الى التصميم واخلياطة.
ما غريب اال الشيطان، اوال انا لست مصممة 
وامنا منفذة أفكار قد تكون خاصة، وقد تكون 
موجودة وحقيقة هي مفاجأة لي ش����خصيا، 
فحني قررت دخول هذا املجال كان في البداية لي 
وحدي اي اوجدت االتيلييه لتلبية احتياجاتي 
الشخصية من اللباس اخلاص بالتلفزيون في 
جميع مناسباته بعدها بفترة بدأ الناس يتناقلون 
فكرة وجود مش����غل الميان جن����م تخيط فيه 
املابس اخلاصة بها، ففكرت ملاذا ال اهدي من 
احبوني طوال هذا املشوار ما احببت لنفسي، 
كما يقول الرس����ول ژ »احب الخيك ما حتب 

لنفسك«.
متى بدأت هذه الفكرة؟

بدأ التنفيذ على ارض الواقع في االول من 
ابريل عام 2008 حتى الناس كانوا يقولون في 
ذلك اليوم انه كذبة ابريل، ومستمرة احلمد هلل 
الى اآلن وحصدت على مدى السنتني املاضيتني 
ثقة عمياتي وعمائي في مناطق منتشرة في 

فريج اخلير واوبريتات بعض مدارس وزارة 
التربية ومسرحية سنو وايت ملهرجان ها فبراير 
ومسرحية املدينة الثلجية للفنان محمد احلملي 
وكنا بصدد التعاون مع الفنان املميز عبدالعزيز 
املسلم ملس����رحيته، لكن ضغط العمل منعنا، 
فأعتذر الستاذي عبدالعزيز املسلم وغيرها من 
اليونيفورمات اخلاصة ببعض موظفي القطاعات 
احلكومية او اخلاصة وارواب التخرج، فهنا نهتم 
باجلملة واملفرد، واذا سألتني هل هناك وقت؟ 
س����أجيب اكيد، فنحن نعتمد سياسة اجلدولة 
لكي نحرص على دقة مواعيد تسليمنا القطع 
او الطلبيات، وعلى فكرة اصغر موظف موجود 
ميتلك من اخلبرة في الكويت 10 سنوات عمل 

في هذا املجال.
ما اجلديد؟

ال اس����تطيع التحديد ألن في كل يوم تظهر 
قطعة جديدة من املش����غل الى غرفة الضيافة 
واحتمال اختفائها مبجرد ظهورها قبل ان تنزل 
الى املعرض، لذلك حرصت على ان يكون هناك 
موقع خاص بنا ملتابعة اجلديد اوال فأول وهو: 

.http://www.emannajem.com
كلمة اخيرة؟

ش����كرا على هذه التغطية املميزة جلانبي 
اآلخر، فرمبا يتساءل البعض ملاذا ال تكثر اميان 
االعانات، انا مقلة بالظهور االعامي الذاتي وال 
احب ان ادمج العملني ببعضهما البعض، وثانيا 
احب ان تأخذ عمياتي القطعة من باب االقتناع 
وليس فقط االعجاب، وامتنى ان يفصل الناس 
بني العمل االعامي وعملي اخلاص مع ان االثنني 

عندي عبارة عن هواية ممتعة.

اخلليج من ب����اب التعامل عن طريق موقعنا، 
فبعضهن من اململكة وقطر والبحرين واخيرا 
بعد مهرجان صالة اصبح لي عميات من عمان 
وامتنى ان نكون ضيوف����ا برؤيتنا الكويتية 

للتنفيذ على االمارات.
تتكلمني عن التنفيذ وتصرين عليه، ملاذا؟

ألن االف����كار كثيرة وعرضة للتقليد، لكننا 
منتلك اجلودة في تنفيذ الفكرة، وهذا ما يجعل 
عمياتي وعمائي يعودون في كل مرة باحثني 
عن القطعة املميزة والتي حتمل طابع السهل 

املمتنع.
لك عميالت، لكن عمالء، كيف؟

»Eman Najem Workshop« اجنز ازياء اوبريت 

إميان جنم

أكد ضرورة تغيير أسلوب العالج

الجمل: مرضى السكري يمكنهم
الصيام بأمان لكن بشروط

قال استشاري األمراض 
الباطنية في مستشفى الراشد 
د. ع����اء اجلم����ل: إن مرض 
السكري هو داء جميع األعمار 
واألجناس، فيه يضطرب نظام 
التحكم في نسبة السكر في 
ال����دم وبالتالي تتأثر جميع 
أجهزة اجلسم، وعندما يصوم 
الشخص السليم تكون نسبة 
السكر في الدم شبه مستقرة 
طوال اليوم وذلك عن طريق 
نظام حتكم حيوي منظم، لكن 
عند مريض السكري يحدث 
اختال في األنظمة املتحكمة 

في تنظيم نسبة السكر بالدم سواء في األيام العادية أو أثناء 
الصيام ومع هذا فإن الكثير من مرضى السكري ميكنهم الصيام 

بأمان عند اتباع إرشادات معينة.
وأضاف د.اجلمل ان املصاب بداء السكري عليه مراعاة جانب 
الغذاء والدواء في هذا الش����هر الذي يختلف اختافا كليا عن 
باقي أش����هر السنة حيث تطرأ فيه عدة تغييرات اهمها: تغير 
النظ����ام الغذائي من حيث عدد الوجب����ات وأوقاتها ومكونات 
الوجبات والسعرات احلرارية، وتغير النشاط اليومي، إذ يقل 
في الغالب خال النهار ويزداد ليا وخصوصا لدى من يؤدون 
ص����اة التراويح والقيام مما ينعك����س بصورة واضحة على 
نسبة السكر في الدم. بل إن النشاط الزائد خال فترة الصوم 

قد تؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.
وأضاف أن تغيير النظام العاجي، يحتم تغيير نظام الغذاء 
والنش����اط اليومي وتغيير النظام العاجي ايضا، وذلك جتب 
مراجعة الطبيب لتجنب االنخفاض الشديد الذي قد يحدث أثناء 

الصوم أو ارتفاعه خال فترة اإلفطار في اليوم الواحد.

عالج السكري في رمضان
حتدث د.اجلمل عن كيفية أخذ عاج الس���كري في ش���هر 
رمضان قائا: إذا كان العاج يعتمد فقط على تنظيم الغذاء، 
ميكن للمرضى الصيام بأمان بل قد يفيدهم خاصة إن كانوا من 
أصحاب الوزن الزائد، ولكن عليهم االلتزام بكميات ونوعيات 
األكل املس���موح بها في األيام العادية مع مراعاة تأخير وجبة 

السحور وجعلها متكاملة غذائيا وحتتوى على األلياف.
أما إذا كان العاج يعتمد على تنظيم الغذاء وتناول األقراص 
املس���اعدة لتخفيض نسبة السكر بالدم فعدد كبير من هؤالء 
املرضى ميكنهم الصيام على أن يتم تناول األقراص بالطرق 
التالية: إذا كان يتناول األق���راص مرة واحدة صباحا فعليه 
أن يتناولها في رمضان م���ع وجبة اإلفطار، واذا كان يتناول 
األق���راص مرتني يومي���ا فيجب أن يتناوله���ا في رمضان مع 
اإلفطار والسحور ولكن إذا أحس بأعراض نقص السكر أثناء 
النهار فعليه تقليل أو منع جرعة الس���حور بعد ذلك، أما إذا 
كان يتناول األقراص ث���اث مرات يوميا فعليه تناول جرعة 
الصباح والظهر مع اإلفطار، أما جرعة املس���اء فيتناولها مع 
السحور ويجب على هؤالء املرضى مراجعة الطبيب قبل البدء 

في الصيام أو تغيير نظام الدواء.
وإذا كان العاج يعتمد على األنس���ولني فإن املريض الذي 
يحتاج حلقنة واحدة ميكنه الصيام بحيث يأخذها قبل اإلفطار 
مع مراعاة فحص الس���كر املس���تمر لتفادي انخفاض نسبة 

السكر.
واملريض الذي يأخذ حقنتني صباحا ومساء يستطيع اخذ 
حقن���ة الصباح بني الفطور وقت املغ���رب ويأخذ ثلث جرعة 

املساء قبل السحور بعد استشارة طبيبه املعالج.

احتماالت المضاعفات
 وعم���ا ميكن أن يتع���رض له مريض الس���كري أثناء الصيام 
من احتم���االت حلدوث مضاعفات، قال د.ع���اء اجلمل هناك عدة 

احتماالت منها:
1- النقص الش���ديد في نسبة السكر: يتعرض املريض لهذا إذا 
أهمل في تناول وجبة السحور مع تناوله األدوية اخلافضة للسكر 

أو إذا قام مبجهود عنيف أثناء فترة الصوم.
وأعراض ذلك شدة اجلوع والشعور بالتعب واإلرهاق، الدوار 
والصداع، زغللة العني، رعشة باليدين، زيادة إفراز العرق وزيادة 
ضربات القلب، فإذا أهمل املريض ذلك قد يتعرض لغيبوبة نقص 
السكر لذلك على املريض االلتزام بقياس نسبة السكر في الدم على 
مدار اليوم خال الشهر الكرمي وعند شعوره بهذه األعراض يجب 

عليه اإلفطار فورا بتناول عصير سكري والتوجه إلى الطبيب.
 2- الزيادة الشديدة في نسبة السكر بالدم: يتعرض لها املرضى 

الذين يهملون في أخذ اجلرعة مع اإلفراط في تناول الطعام.

المرضى الممنوعون من الصوم
قال د.اجلمل: هناك عدة حاالت البد معها ملريض الس����كري 
م����ن االمتناع عن الص����وم ومنها: إذا تك����رر للمريض حدوث 
غيبوبة سكرية وحتى يتم ضبط السكر بالدم لفترة طويلة، 
املرضى الذين يعانون من س����كر غير مستقر ويوجد تفاوت 
كبير بني نس����بة الس����كر أثناء الصيام وبعد تناول اإلفطار، 
احلوامل واألطفال، الذين يعانون من أمراض مزمنة أخرى مع 
السكري مثل الفشل الكلوي، قصور الشريان التاجي، هبوط 

القلب وااللتهابات الشديدة.
نصائح مهمة ملريض السكري أثناء الصيام:

� أكثر من تناول السوائل بني اإلفطار والسحور.
 � احذر اإلفراط في تناول احللويات والدهون.

 � التزم بالفحص املستمر لنسبة السكر بالدم أثناء الصيام 
وبعد اإلفطار.

� استشر طبيبك قبل الصيام، وعند اإلحساس بأي أعراض 
للمضاعفات.

قائمة مقترحة لطعام المريض الصائم
وجبة االفطار: 

عقب األذان مباشرة: 1- 2 مترة + كوب عصير دون سكر.
)يفض���ل  حل���م(   � ع���دس   � )خض���ار  ش���وربة  طب���ق 
الدقي���ق(  الت���ي حت���وي  أو  الس���ميكة  الش���وربة   جتن���ب 

طبق ساطة بقليل من الزيت والليمون.
راحة ملدة ربع ساعة تتم فيها تأدية صاة املغرب ثم:

� خض���ار مطبوخ )كوس���ة – فاصوليا – ملوخي���ة– بامية – 
سبانخ(

� قطعة حلم من دون دهن وفى حجم الكف أو ربع فرخة )مسلوقة 
ومنزوعة اجللد( أو سمكة متوسطة 300 غم )يفضل املشوي(.

 � أرز أو مكرونة بقليل من السمن أو الزيت )أربع ماعق كبيرة( 
أو نصف رغيف أسمر.

� وجبة خفيفة بني الس���اعة العاش���رة واحلادية عشرة مساء 
تكون عبارة عن 4 ماعق خشاف محلى بالدايت سويت أو قطعة 
كنافة نصف حجم الكف أو قطعة قطايف صغيرة بقليل من الزيت 

والسكر.
� الس���حور )يفضل تأخيره الى ما قبل موعد اإلمساك بقليل( 
كوب زب���ادي 4 ماعق فول بقليل من الزي���ت أو 100 غرام جبنة 
بيضاء قليلة الدسم وامللح + سلطة خضراء أو بيضة مسلوقة � 

نصف خبز � ثمرة فاكهة.

د.عالء اجلمل


