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أعمال

أعمال
تحقيق قد يستصعب الناس الصيام خالل شهر رمضان ،لكن إذا ما قارنوا عروضات اإلفطار التي تقدمها المطاعم بالئحة األسعار خالل باقي أيام السنة ،فقد
يتمنون لو أن الشهر الفضيل يمتد على أكثر من  30يومًا .وإذا أمكن توصيف الفروقات في األسعار المعروضة ،ألمكن القول إنها أشبه بحال الشخص
ّ
ويتعبد لربه خالل شهر رمضان ،ليعود بعده إلى سلوكياته السيئة
الذي يصوم

اإلفطار بـ 40ألف ليرة...
وما بعد رمضان بـ 130ألفًا
رضا صوايا
امل ـش ـك ـلــة أن ك ــل شـ ــيء ف ــي ال ـب ـلــد إلـ ّـى
ت ــراج ــع م ــا ع ــدا األسـ ـع ــار .ورغ ــم الـنــق
املتواصل والشكوى التي ال تنقطع من
تراجع األعمال وقلة الزبائن وهبوط
املبيعات ،فإنه ال خطوات ّ
جدية تتخذ
ملعالجة التضخم غير املبرر لألسعار
ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات وامل ـ ـجـ ــاالت ،حتى
ب ــات يـمـكــن ال ـقــول إن بـعــض أصـحــاب
املصالح يفضلون املخاطرة باإلفالس
على أن ّ
يقدموا تنازالت.
إال أن امل ـط ــاع ــم ،وب ـخــاصــة ت ـلــك الـتــي
تـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــح امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة
واملتوسطة الــدخــل ،قـ ّـدمــت عــروضــات
جيدة خــال شهر رمـضــان .ومــع هــذا،
لم يرق اإلقبال إلى التوقعات ،إذ يشير
ن ـق ـي ــب أص ـ ـحـ ــاب املـ ـط ــاع ــم وامل ـق ــاه ــي
واملــاهــي والباتيسيري طــونــي رامــي
إلـ ــى أن ت ــراج ــع أعـ ـ ــداد ّ
رواد امل ـطــاعــم
خالل شهر رمضان املاضي بلغ ،%25
ّ
املسجلة
وه ــي نسبة الـهـبــوط عينها
خالل رمضان الجاري ،أي إن الحركة
هبطت بنسبة  %50بــن عــامــي 2017
و ،2019رغ ــم األس ـعــار املـتــدنـيــة خــال
هذه الفترة من العام.
ولـكــم أن تتخيلوا مـســار األم ــور حني
ينتهي رمـضــان وتـعــود األس ـعــار إلى
سابق عهدها.
مبسط ّ
حاولنا أن ّ
نبي بشكل ّ
الهوة
الـشــاسـعــة فــي األس ـعــار املـقـ ّـدمــة خــال
شهر رمـضــان والتسعيرة التقليدية
خـ ـ ــال ب ــاق ــي أيـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـن ــة ل ــأط ـب ــاق
وامل ـشــروبــات نفسها ،وذل ــك مــن خالل
مراقبة الئحة الطعام التي عرضتها
بعض املطاعم التي يمكن تصنيفها
ف ــي الـفـئــة عـيـنـهــا م ــن حـيــث الـشــرائــح
التي تستهدفها واألسعار واملأكوالت
الـتــي تـقــدمـهــا .وق ــد تـبـ ّـن أن متوسط
سعر اإلفطار بلغ حوالى  40ألف ليرة،
فـيـمــا إذا أخ ــذن ــا ك ــل ط ـبــق وم ـش ــروب
على حدة فإن تكلفة العشاء في املطعم
عـيـنــه سـتـبـلــغ ح ــوال ــى  133أل ــف لـيــرة
في بقية ايام السنة ،أي بزيادة بنحو
 100ألــف ليرة لبنانية ،علمًا بأننا لم
نأخذ في االعتبار سعر النرجيلة التي
عمد العديد من املطاعم إلى تقديمها
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مجانًا للرواد.
قــد يـقــول قــائــل ،وهــو على ص ــواب ،إن
الـسـعــر ال ــذي ي ـقـ ّـدم فــي الـجـمـلــة يكون
دوم ـ ـ ــا أرخ ـ ـ ــص مـ ــن ال ـس ـع ــر ب ــامل ـف ــرق.
ول ـك ــن م ــا ن ـه ــدف إل ــى اإلضـ ـ ــاءة عليه
هــو الـسـعــر غـيــر املـنـطـقــي لـلـعــديــد من
أطباق املطاعم في لبنان .فهل يجوز
أن يبلغ سعر صحن حمص أو صحن
ورق عنب  10آالف ليرة لبنانية؟ وملاذا
سيكلف سعر صحن كبة أق ــراص 11
ألفًا؟
هـ ــل ي ـع ـق ــل أن يـ ــدفـ ــع شـ ـخ ــص خ ــال
ي ــوم ع ـ ــادي ،ب ـعــد  24س ــاع ــة ف ـقــط من
ان ـت ـهــاء شـهــر رم ـض ــان ،مـبـلــغ  40ألــف

لـيــرة لبنانية مـقــابــل صـحــون حمص
وفتوش وكبة أقراص ورقاقات جبنة،
فيما قبلها بساعات كــان بإمكانه أن
يـســد جــوعــه ألي ــام ويــأكــل مــا ط ــاب له
مــن األطـبــاق والـحـلــويــات نظير املبلغ
نفسه؟
يعتبر نقيب أصحاب املطاعم واملقاهي
واملالهي والباتيسيري أن العروضات
ب ــأغ ـل ـب ـه ــا ت ـش ـج ـي ـع ـيــة وت ـس ــوي ـق ـي ــة،
وتـكــون على فـتــرة م ـحــددة ،وال يمكن
ال ـع ـمــل ب ـهــا طـ ــوال الـ ـع ــام ،ألن الـكـلـفــة
التشغيلية عالية ج ـدًا ،خصوصًا أن
ل ـب ـنــان ي ـحــل ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة في
وي ّ
املنطقة من حيث كلفة املعيشةُ ،
عد

ّ
حركة رواد المطاعم
خالل رمضان هبطت
بنسبة  %50بين عامي
 2017و2019

من أغلى الدول في العالم.
م ـم ـتــاز ،ل ـكــن وب ـم ــا أن الـنـقـيــب نفسه
كـشــف عــن ال ـتــراجــع فــي عـمــل املـطــاعــم
خــال شهر رمضان رغــم العروضات،
أليس من املنطقي أن تستمر األسعار
التشجيعية على فـتــرات أط ــول؟ ربما
ليس بالسعر نفسه ،ولكن أقله ليس
بالسعر التقليدي.
في هذا السياق ،فإن واحدة من عالمات
األزمة ،وهي ما الحظناها ـ ـ وما ذكرها
أيضًا رامــي ـ ـ هي العدد املـحــدود جدًا
مــن اإلف ـطــارات الـتــي نظمتها كبريات
ال ـشــركــات ًواملـ ـص ــارف ف ــي لـبـنــان هــذا
العام مقارنة باألعوام السابقة.

ّ
ّ
كيف تنجز وتتسلم بطاقة هويتك بسرعة؟

القطاعان العام والخاص
االس ـت ـح ـص ــال ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة ه ــوي ــة ال
ً
ينحصر فقط بمن ال يملك واحــدة في
األس ــاس .إذ إن أي تغيير فــي الوضع
العائلي للفرد يتطلب تجديد الهوية،
إضافة إلى الحاالت التي يحدث فيها
تـغـيــر ف ــي مــامــح ال ــوج ــه .كــذلــك يجب
على كــل مــن فقد هويته التقدم بطلب

QX30

لــاس ـت ـح ـصــال ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة بـ ــدل عــن
ضائع...
ف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـس ـه ـي ــل املـ ـع ــام ــات
ال ـ ــازم ـ ــة وت ـق ـل ـي ــص امل ـ ـ ـ ـ ّـدة ال ــزم ـن ـي ــة
لـلـحـصــول ع ـلــى ب ـطــاقــة ال ـهــويــة «مــن
بضعة أشهر بحسب اآللـيــة الحالية
إلى حوالى أسبوعني» ،كان التعاون
ب ــن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات ـ ـ
املديرية العامة لــأحــوال الشخصية
ً
وشركة  OMTوالذي ّ
يعد مثاال مهمًا
عــن اإليجابيات التي يمكن أن تنتج
مـ ــن الـ ـش ــراك ــة بـ ــن ال ـق ـط ــاع ــن ال ـع ــام
والخاص.

آلية االستالم السريع
 4خطوات سهلة الستالم الهوية عبر
الخدمة السريعة:

أطـلـقــت «رســام ـنــي يــونــس» ، RYMCO
أحد أبرز وكالء بيع السيارات في لبنان،
سـ ـي ــارة إنـفـيـنـيـتــي  QX30ال ـت ــي كــانــت
م ـنــذ اط ــاق ـه ــا ع ــام ــة ف ــارق ــة ف ــي مـجــال
مبيعات ال ـس ـيــارات ،خـصــوصــا فــي فئة
الـ«كروس أوفر» ،نظرًا إلى ما تتمتع به
مــن مــواصـفــات مـبـهــرة ،وتصميم ملفت
يجمع بني الطابع القوي واملظهر الفاخر
واألنيق.
رف ـعــت س ـي ــارة  QX30م ــن «إنـفـيـنـيـتــي»
مــن مـعــايـيــر مــرك ـبــات الـ ــ«ك ـ ًـروس أوف ــر»
ّ
متحدية نفسها من
للسيارات الفاخرة،
خ ــال ص ـنــع س ـي ــارة ُم ـب ـهــرة تــدمــج بني
والتكنولوجيا
الرقي والطابع الرياضي ّ
ّ
الذكية ،في قالب متكامل يوفر لسائقها
تجربة قيادة ال مثيل لها.

جرأة وسالسة
تصميم السيارة ،تمامًا كباقي ً طــرازات
«إنـ ـفـ ـيـ ـنـ ـيـ ـت ــي»ُ ،يـ ـظـ ـه ــر شـ ـي ــاك ــة الفـ ـت ـ ّـة،
وح ـ ــرص ال ـش ــرك ــة ع ـل ــى ال ـع ـن ــاي ــة بـ ــأدق
ال ـت ـف ــاص ـي ــل .ف ـلـ ـ  QX30م ـظ ـهــر ج ــريء
وسلس في الوقت عينه ،وهو ما تعكسه
ال ـخ ـطــوط املــائ ـلــة وامل ـن ـح ـن ـيــات امل ـم ـتـ ّـدة
من غطاء املحرك حتى جوانبها ،والتي
تخفف مــن ح ـ ّـدة املـظـهــر ال ـقــوي وتمنح
ال ـس ـيــارة انـسـيــابـيــة ورش ــاق ــة تــزيــد من
أن ــاقـ ـتـ ـه ــا .أم ـ ــا م ـصــاب ـي ـح ـهــا األم ــام ـي ــة
ّ
والخلفية بتقنية  LEDوهي مستوحاة
مــن الـعــن الـبـشــريــة ويـمـكــن مالحظتها
ح ـتــى م ــن ال ـج ــوان ــب .وي ـســاعــد ارت ـفــاع
ال ـس ـي ــارة ال ـبــالــغ  1530م ــم م ــع قـضـبــان
السقف في ضمان قيادة مريحة وثابتة،
وتــوف ـيــر م ـســاحــة رؤيـ ــة أش ـمــل وأف ـضــل
للسائق ،فيما تؤكد املـصـ ّـدات األمامية
ّ
ّ
املطعمة بالكروم الساتان على
والخلفية
ّ
هوية السيارة العصرية والفاخرة.

أناقة وفخامة

شركات

ت ـعـ ّـد بـطــاقــة الـهــويــة املـسـتـنــد األب ــرز
ال ــذي يحمله األف ـ ــراد ،فـهــي حــاضــرة
في كل تفاصيل حياتنا ،من أكثرها
ّ
تخيل
أهمية إلــى أقـلـهــا .إذ يصعب
معاملة رسمية أو خاصة ال تشترط
إب ــراز بطاقة الـهــويــة إلتمامها .هي،
باختصار ،بطاقة التعريف واملــرور
ّ
تسهل علينا يومياتنا.
التي

سيارات

ّ
كي تعيد بفرح...
ّ
تسوق بذكاء

فرضت مكانتها ضمن فئتها

ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺸﺎء

ت ـع ـكــس م ـق ـص ــورة الـ ـسـ ـي ــارة ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة
اه ـت ـمــام «إنـفـيـنـيـتــي» ال ـبــالــغ بالفخامة
وتوفير أقصى درج ــات الــراحــة للركاب.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق اس ـت ـخــدمــت الـشــركــة
ّ
يتميز بليونته ومتانته
جلد نابا الذي
ون ـع ــوم ــة مـلـمـســه لـكـســو امل ـق ــاع ــد ،الـتــي
ّ
ّ
العلمية
صممت وفــق أحــدث الــدراســات
ب ـه ــدف «دع ـ ــم ال ـع ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري» .كــذلــك
ك ـس ـيــت ع ـج ـلــة الـ ـقـ ـي ــادة وم ـف ــات ـي ــح نـقــل
ال ـح ــرك ــة ول ــوح ــة ال ـت ـج ـه ـيــزات املــركــزيــة
بالجلد الذي ُدرز بشكل ّ
فني.
ّ
وإضافة إلى سعتها من الداخل ،جهزت
 QX30بـفـتـحــة مــرب ـعــة عــري ـضــة تـسـ ّـهــل
عـمـلـيــة الـتـحـمـيــل وال ـت ـفــريــغ ،كـمــا يمكن
االستفادة من مساحة أكبر من خالل ّ
طي
ّ
الخلفية بنسبة  .40/60وإلضفاء
املقاعد
ّ
مزيد من املتعة للركاب ،زودت السيارة
بـفـتـحــة بــانــورام ـيــة لـلـسـقــف م ــع حــاجــب
ل ـل ـش ـم ــس بـ ـم ــا ي ـس ـم ــح بـ ــدخـ ــول الـ ـن ــور
الطبيعي.

ُّ
زودت  QX30بمحرك
من  4أسطوانات،
ما يمنحها قوة
كبيرة وكفاءة في
استهالك الوقود

يمكن تشبيه ربة المنزل بالخبير االقتصادي .فهي وحتى إن
ّ
في معظم
لإلنفاق
األساسي
ر
المعب
أنها
لم تكن عاملة إال ّ
ٌ
مرتبط إلى حدّ
الحاالت ،وبالتالي فإن استقرار العائلة المالي
كبير ُبحسن درايتها وإدارتها

قوة وذكاء

ّ
زودت  QX30بمحرك مــن  4أسطوانات
سعة  2.0ليتر ،ما يمنحها قــوة كبيرة،
وف ــي الــوقــت عـيـنــه ك ـفــاءة فــي اسـتـهــاك
ال ـ ــوق ـ ــود .وي ـت ــوف ــر ف ــي الـ ـسـ ـي ــارة ن ـظــام
نــاقــل ال ـحــركــة ب ـقــابــض ث ـنــائــي األداء بـ
 7س ــرع ــات ،فــي حــن يـتـيــح الـتـحـكــم من
خ ــال ال ـن ـمــط الـ ـي ــدوي لـلـســائــق ال ـق ــدرة
على تغيير السرعة كما يشاء .ولتوفير
الوقود ،تتمتع السيارة بخاصية إيقاف
املـحــرك تلقائيًا عندما تتوقف ،على أن
يـشـتـغــل م ــن جــديــد ب ـم ـجـ ّـرد أن يضغط
السائق على دواسة الوقود.
ويتوفر فــي السيارة العديد مــن أنظمة
األم ـ ـ ــان املـ ـتـ ـط ــورة م ـث ــل ال ـن ـظ ــام ال ــذك ــي
لـتـثـبـيــت ال ـس ــرع ــة ( )ICCال ـ ــذي يسمح
لـلـســائــق بـتـحــديــد امل ـســافــة اآلم ـنــة بينه
وب ــن ال ـس ـي ــارة ال ـتــي أم ــام ــه .ك ـمــا أن ال ـ
 QX30مثالية للقيادة في املدن واألماكن
ال ـض ـي ـقــة ب ـف ـضــل ن ـظ ــام ش ــاش ــة ال ــرؤي ــة
ال ـشــام ـلــة ،الـ ــذي يـمـنــح ال ـســائــق مـنـظـرًا
اف ـتــراض ـيــا ع ـلــويــا  360درجـ ــة ملحيطه،
مـ ـع ـ ّـززًا رؤيـ ـت ــه وت ـف ــاع ـل ــه .ك ــذل ــك ّ
زودت
الـسـيــارة بنظام  ABSاملـتـقــدم للوسائد
الهوائية الذي يضبط الوسائد الهوائية
األماميةّ .
وزودت أيضًا بوسائد هوائية
إض ــاف ـي ــة ل ـل ـح ـمــايــة م ــن االصـ ـط ــدام ــات
ّ
الجانبية واملركبة على املقاعد األمامية،
ووس ـ ــائ ـ ــد ه ــوائـ ـي ــة سـ ـت ــاري ــة إض ــاف ـي ــة
لـلـحـمــايــة م ــن االصـ ـط ــدام ــات الـجــانـبـيــة
ّ
واملــركـبــة فــي سقف املركبة ،مــع حساس
التدهور الذي يساعد في إعطاء حماية
إض ــافـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ــرؤوس ال ـ ــرك ـ ــاب ال ـق ــري ـب ــن
م ــن األب ـ ـ ـ ــواب وال ـ ـنـ ــوافـ ــذ .وم ـ ــن املـ ـي ــزات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـس ـي ــارة
نظام ™ InTouchالــذي يتذكر ويضبط
إع ـ ـ ـ ــدادات  4أش ـ ـخـ ــاص ،ل ـت ـك ــون QX30
جاهزة حسب تفضيالت كل سائق وذلك
ق ـبــل دخ ــول ــه امل ــرك ـب ــة .ك ـمــا ي ـس ـمــح هــذا
الـنـظــام بــاسـتـخــدام الـبــريــد اإللـكـتــرونــي
وإرسـ ــال الــرســائــل النصية واالسـتـمــاع
إل ــى املـحـتــويــات املــوسـيـقـيــة واسـتـخــدام
نظام املالحة ،وإجراء اتصال هاتفي.
(األخبار)

تجمع السيارة بين الطابع القوي والمظهر الفاخر

ّ
التوجه مع املستندات املطلوبة إلى
دائ ـ ــرة ال ـن ـف ــوس إلص ـ ــدار أو تـحــديــث
بطاقة الهوية.
 م ـ ــلء «ال ـت ـص ــري ــح ب ــاس ـت ــام بـطــاقــةّ
هوية» ،واختيار الخدمة السريعة مع
تدوين رقم الهاتف الخلوي للشخص
املعني أو ّ
ّ
املفوض باالستالم.
ّ
 ت ــت ـص ــل ال ـش ــرك ــة ب ـص ــاح ــب ال ـعــاقــةل ـت ـح ــدي ــد أق ـ ــرب م ــرك ــز إلـ ـي ــه م ــن أج ــل
ّ
نصية
تسلمها ،كما ترسل إليه رسالة
ّ
فيها ّ
السري الــازم  OTPلتسلم
الرمز
ّ
بطاقة الهوية املنجزة.
ّ
يتوجه صــاحــب العالقة أو املـفـ ّـوض
ّ
ّ
مــن قبله إلــى مــركــز  OMTال ــذي حــدده
ّ
ّ
ويزود الوكيل ّ
السري وإيصال
بالرمز
ّ
ّ
الطلب لتسلم بطاقة الهوية في ظرف
مغلق.
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دينا أبي حيدر ،افتتحت صفحة أونالين لتسويق حلوياتها

وت ـبــرز م ـحـ ّ
ـوريــة دورهـ ــا خـصــوصــا فــي فـتــرة
األع ـي ــاد وامل ـنــاس ـبــات ،حـيــث تــرتـفــع الـتـكــالـيــف
ّ
بشكل كبير ،ويكون عليها أن توفق بني رغبات
واحتياجات العائلة واألوالد وبــن اإلمكانيات
امل ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة امل ـ ـتـ ــاحـ ــة .وف ـي ـم ــا قـ ــد ي ـل ـج ــأ ال ـب ـعــض
لالستدانة ُأو التبذير ،يعتمد البعض اآلخر على
التخطيط املسبق بما يساهم في توفير الوقت
واملال ،خاصة في ما يتعلق بشراء الثياب التي
مفر منها في الكثير من األحيان.
ال يكون من ٍ
توفير

وتعتبر دينا أنها ّ
كربة منزل يفترض بها أن
تـحـ ّـدد األولــويــات بالنسبة إلــى عائلتها ،وبأنه
ال يمكنها أن تـنـجـ ّـر وف ــق األهـ ــواء والــرغ ـبــات،
وبالتالي الفصل بني الضروريات والكماليات.
أم ــا ال ـع ـبــرة ف ــا تـنـحـصــر ف ـقــط ب ـتــوف ـيــر امل ــال
مل ـجـ ّـرد تــوف ـيــره ،بــل فــي كيفية االس ـت ـفــادة من
هــذه األم ــوال بشكل سليم «والـتــي أستخدمها
لـنـشــاطــات ترفيهية لـلـعــائـلــة ،كـمــا ولــدفــع ثمن
الــزيــارات الـ ّ
ـدوريــة لألطباء وغـيــرهــا ،»...على ما
تقول أبي حيدر.
استثمار الوقت

دي ـنــا أب ــي ح ـيــدر ،أم لــولــديــن ،اخ ـت ــارت مـنــذ أن
رزقت بمولودها األول أن تشتري ثياب ولديها ُيـقــال فــي اإلنكليزية إن «الــوقــت هــو امل ــال» ،وفي
كما ثياب زوجها وثيابها في فترة الحسومات ،هــذا الـسـيــاق فــإن االسـتــراتـيـجـيــة الـشــرائـيــة التي
اع ـت ـم ــدت ـه ــا ديـ ـن ــا ســاعــدت ـهــا
أو ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة ك ــل م ــوس ــم،
على استثمار وقتها بشكل
«وأح ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــا مـ ـ ــن س ـ ـنـ ــة إلـ ــى
أفـ ـض ــل وم ـف ـي ــد .ووفـ ـق ــا لـهــا
س ـ ـنـ ــة» .ت ـع ـت ـبــر أب ـ ــي ح ـيــدر
ّ
ف ــإن «ال ـت ـس ــوق ف ــي اإلج ـم ــال
أن «س ـع ــر امل ــاب ــس ف ــي عـ ّـز
املــوســم يـكــون مرتفعًا جـدًا ،الطريقة التي اعتمدتها يـسـتـنــزف الـكـثـيــر مــن الــوقــت
ف ـي ـمــا ي ـه ـبــط ب ـش ـكــل كـبـيــر ساعدتها على توفير
وخ ــاص ــة ف ــي فـ ـت ــرة األعـ ـي ــاد
واملناسبات ،ولكن وبما أنني
ع ـن ــد ن ـهــاي ـتــه ب ـح ـكــم رغ ـبــة  %50من قيمة الثياب
أقوم بالشراء مسبقًا فإن هذا
التجار في تصفية املخزون
األمر منحني املزيد من الوقت
املتبقي ،وهــو مــا يساعدني
ّ
ل ـل ـت ـف ــرغ ل ـل ـق ـي ــام ب ـن ـشــاطــات
ع ـلــى تــوف ـيــر م ــا ال ي ـقــل عن
تؤمن لي عوائد ّ
أخــرى ّ
مالية
 %50إلـ ــى  %60م ــن قـيـمــة
املــابــس» .وبالنسبة إليها فــإن استراتيجيتها تضاف إلى ما أجنيه من وظيفتي» .وتشرح أبي
ال تبدي الناحية املــاديــة على املــوضــة ومواكبة ح ـيــدر بــأنـهــا «ت ـهــوى تـحـضـيــر قــوالــب الـحـلــوى،
أح ــدث الـصـيـحــات فــي عــالــم األزيـ ــاء «ح ـيــث أن وبعد تشجيع العائلة واألصــدقــاء الــذيــن تذوقوا
بــإمـكــان كــل شخص أن يــاحــظ أن الكثير من الـقــوالــب الـتــي أصـنـعـهــا ،ق ـ ُ
ـررت أن أخـطــو خطوة
الثياب التي تعرض على أنها جديدة نكون قد إلى األمام وأن أفتتح صفحة أونالين على مواقع
االجتماعي لتسويق موهبتي ،وقد القت
شاهدناها ســابـقــا ،إضــافــة إلــى أن الكثير من التواصل
ً
املــابــس بطبيعتها ال تـشـهــد ّأي تـغ ًـيــرات من الصفحة إقباال من الكثير من الناس وساعدتني
على كسب مداخيل إضافية ولو بسيطة».
حيث التصميم كبناطيل الجينز مثال».

