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التجارّيــة  العالمــة  مقــّر  يقــع 
فــي   The Giving Movement
العربّيــة المّتحــدة، غيــر  اإلمــارات 
ــي  ــعًا ف ــًا واس ــبت رواج ــا اكتس أّنه
تأسيســها  البلــدان منــذ  مختلــف 
ــّيما  ــا. ال س ــاء كورون ــّم وب ــي خض ف
ــارع  ــس الش ــى مالب ــز عل ــا ترّك وأّنه
وتولــي  المســتدامة،  والرياضــة 
الــذي  للــدور  كبيــرًا  اهتمامــًا 
البيئــة.  تجــاه  الموضــة  تلعبــه 
ومــع هــذه العالمــة التــي أصبحــت 
ــة  ــا الفرص ــت لن ــار، أتيح ــّط األنظ مح
Dominic للتحــّدث مــع مؤّسســها 
المزيــد  لمعرفــة   Nowell-Barnes

ــة. ــة الناجح ــذه الرحل ــول ه ح

موضة
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،THE GIVING MOVEMENT
 االستدامة من اإلمارات إلى باقي دول العالم

مرات،  عّدة  نفذت  جمموعاتنا  اأّن  حّتى  اآ�سرة. 

واأعدنا ت�سميم القطع الأكرث مبيعًا جمددًا، واأطلقنا 

عن  ف�ساًل  والن�ساء  الرجال  من  لكّل  كاملة  جمموعة 

الرتكيز  اأّن  حيث  املحت�سمة،  املالب�س  من  جمموعة 

اإّننا  الق�سوى.  اأولوّيتنا  يعترب  الأو�سط  ال�سرق  على 

حولنا،  مَلن  للعطاء  معًا  ونعمل  عمالئنا،  اإىل  ن�ستمع 

م�ساركته  نريد  الذي  جناحنا  اإىل  كّله  هذا  اأّدى  وقد 

مببلغ  الترّبع  يتّم  �سراء،  عملّية  كّل  فمع  اجلميع.  مع 

ال�سريكة، مّما ميّيزنا  4 دولرات للجمعّيات اخلريّية 

ال�سعيدين  على  تقريبًا،  الأزياء  عالمات  جميع  عن 

املحّلي والدويل.  

لدى  التسّوق  اّتجاهات  الجذري في  التحّول  مع 
التجارّية  العالمات  أّن  تعتقد  هل  الجمهور، 
الجديدة أو الموجودة بالفعل ستبدأ في التركيز 

أكثر على المالبس الرياضّية اليومّية؟
ن�ساأت  التي  التجارّية  العالمات  من  الكثري  راأينا 

الت�سميم  حيث  من  متامًا  خمتلفة  روؤية  من  انطالقًا 

جمموعات  وتطلق  تتطّور  ال�سابقة،  جمموعاتها  يف 

مالب�س ريا�سّية يف ال�سنوات الأخرية. والآن اأكرث من 

اأّي وقت م�سى، ازداد الطلب على املالب�س الريا�سيّة 

النمو.  يف  و�ست�ستمّر  ال�سارع  اأ�سلوب  ومالب�س 

�سّممت  التي  الفاخرة،  العاملّية  التجارّية  والعالمات 

الآن  متتلك  باتت  الأنيقة،  ال�سهرات  مالب�س  �سابقًا 

الأنيقة.  املريحة  وللمالب�س  الريا�سّية  للمالب�س  فئة 

متامًا  �سة  خم�سّ عالمة  بكوننا  فخورون  واإّننا 

الأنيقة،  املريحة  وللمالب�س  الريا�سّية  للمالب�س 

لعالمتنا القوّية  هوّية  وت�سوغ  للجميع  م�سّممة   فهي 

.The Giving Movement

المتحدة  العربيّة  اإلمارات  دولة  اخترت  لماذا 
كمكان لتصنيع منتجات العالمة التجارّية؟

يف  ولدت   The Giving Movement اأّن  اإىل  نظرًا 

الإمارات العربّية املّتحدة ومقّرها هنا، فمن الطبيعي 

بحيث  اأي�سًا.  الإمارات  من  مواردنا  على  احل�سول 

التي  املواد  من  ممتاز  مب�ستوى  الدولة  هذه  تتمّتع 

تلك  اأمثال  التجارّية،  عالمتنا  ر�سائل  مع  تتما�سى 

احل�سول  اأّن  كما  للبيئة.  وال�سديقة  تدويرها  املُعاد 

على موادنا من هنا يتيح لنا اأي�سًا التعامل مبا�سرًة مع 

ال�سركات ال�سغرية الأخرى القائمة يف الإمارات ودعم 

املجتمع والقت�ساد معًا تلقائّيًا.

 The نقول  عندما  ذهنك  إلى  يتبادر  الذي  ما 
Giving Movement؟

الإن�سانّية تتحّرك.

نظرًا إلى انطالقة العالمة وسط جائحة عالمّية، 
 The Giving Movement رحلة  عن  أخبرتنا  هاّل 

وكيف وصلت إلى هذا النجاح الهائل؟
يف احلقيقة، ناق�سنا مطوًل اللحظة املنا�سبة لإطالق 

عالمة جتارّية لالأزياء يف خالل وباء عاملي! اإّنا منذ 

جتارّية  عالمة  جمّرد  من  اأكرث  اأّننا  اأثبتنا  الإطالق، 

وم�سادرنا  ت�سميمنا  عملّية  اإّن  اإذ  لالأزياء.  عادّية 

مع  املّتحدة  العربّية  الإمارات  يف  حت�سل  وت�سنيعنا 

معنى  حتمل  التي  عالمتنا  اأّن  كما  حملّيني،  موّردين 

معّينًا  جمهورًا  جنذب  جتعلنا  قوّية،  واأهدافًا  حقيقّيًا 

جمتمع  باإن�ساء  لنا  �سمح  مّما  معًا،  للعطاء  م�ستعّدًا 

خ�سو�سًا  املحلّيني،  والعاملني  البيئة  دعم  �ساأنه  من 

الأعمال  دعم  يكون  حينما  هذه،  مثل  اأوقات  يف 

حلظة  منذ  اأّننا  والواقع  الأهمّية.  بالغ  اأمرًا  املحلّية 

ال�سخ�سّية،  الر�سائل  من  الكثري  تلّقينا  اإطالقنا، 

واأتى الرّد داعمًا جّدًا، ولحظنا اأّن النا�س حري�سون 

ة  جّدًا على �سراء مالب�س مريحة وواعية وحتمل ق�سّ

األعمال  في  بسخاء  المشاركة  اخترت  لماذا 
الخيرّية والتبرعات؟

الإلكرتونّية  للتجارة  �سركة  اإدارة  من  �سنوات   10 بعد 

 Tim Ferrissلـ رائعًا  كتابًا  قراأت  املّتحدة،  اململكة  يف 

كثريًا  و�ساعدين   ،The 4-Hour Workweek بعنوان 

اللحظة  اإّنا  واأهدايف.  حياتي  تقييم  اإعادة  على 

طرحه  عليك  تعنّي  الذي  ال�سوؤال  كانت  فيه  احلا�سمة 

بنف�س  احلياة  هذه  عي�س  وا�سلت  "اإذا  نف�سك:  على 

سيما معلوف

اأ�سعاف   10 على  �سنوات، وح�سلت   10 ملّدة  الطريقة 

فاإذا  �سعادة؟"  اأكرث  �ساأكون  فهل  اأجله،  من  اأعمل  ما 

ما.  فرٍق  �سنع  اإىل  بحاجة  فاأنت  "ل"،  الإجابة  كانت 

معظم  اإىل  بالن�سبة  احلال  هو  كما  الوقت،  ذلك  ويف 

النا�س، اعتمد عملي على املكا�سب املالّية فح�سب ومل 

يحّفزين ذلك. بل تبلورت روؤية يف راأ�سي ملا �سيبدو عليه 

الف�سل التايل من حياتي، وق�سى ذلك باإيجاد طريقة 

ال�ستقرار  يوّفر  ل  وقتي وطاقتي يف م�سروع  ل�ستثمار 

بل  فح�سب،  لال�ستثمار  جميعًا  نحتاجه  الذي  املايل 

تاأثري  لإحداث  القدرة  على  الرئي�سي  الرتكيز  ي�سّب 

ونظرًا  احلاجة.  اأم�ّس  يف  هم  َمن  حياة  يف  اإيجابّي 

اأق�سيها يف  اأن  التي ميكن  ال�ساعات  تاأّثري يف  اأّن  اإىل 

العمل يف خالل يوم واحد كان حمدودًا، اخرتت اإن�ساء 

عالمة جتارّية تتمّثل روؤيتها يف الترّبع مببلغ 4 دولرات 

تدعم  التي  اخلريّية  للجمعّيات  قطعة  كّل  مبيع   من 

الأقّل حّظًا.

دائًما ما تجّسد 
االستدامة األولوّية 

بالنسبة إلينا وجوهر 
ما نقوم به Dominic Nowell-Barnes


