»،داصتقالا ةنيدم« ـل ةمئادلا ةرودلا كوعدت
بناوج فاشتكا ىلإ ،ماسقأ  6لالخ نم
.داصتقالا نم ةفلتخم
اهدعاوقو رارقتسالا مدع هجوأ ىلإ تالدابتلا نم اًءدب
،قاوسألاو ةلعافلا تاهجلاب اًرورمو ،ةيميظنتلا
نأ يداصتقالا ملعلل نكمي فيك فشتكتس
.هميهافم عيسوتو انعمتجم ريونت يف مهاسي
ءاقدصألا عم مأ ،ةعومجم يف مأ ،اًديحو تنكأ ءاوس
مأ اًئدتبم مأ اًريبخ تنكأ ءاوس ؛ةلئاعلا عم مأ
يداصتقالا كلوضف ةدايزب كترايز لالخ مق ؛اًيواه
ةيوديلا لاغشألاو ةفلتخملا باعلألا لالخ نم
ةنازخلا نع كيهان ،ةددعتملا طئاسولاو ويديفلاو
".زونك" نم اهب امو

نيب لصو ةقلح ةماقإ وهو :حومط هيدل ليميإ
عادبإلاو فحتملا رجتم اهب عتمتي يتلا ةحارلا
 «Conceptموهفمب رجتم ءاشنإ ةركف نم جتانلا
مدقي ،فحتملا تانازخ ىلإ ةراشإكو Store».
ليميإ يقتني .ةريبكو ةريغص اًزونك رجتملا
يكل ةريثم اًرومأو تافَّلؤمو ،ءايشأو ،ةديج ةعومجم
عيمجلل حمستس يتلاو ،لزنملا ىلإ اهذخأي
مهتبرجت عقاو نم ةديرف ةركاذ ىلع لوصحلاب
ةديرف تاجتنم رجتملا مدقيو ».ةنيدملا« يف
ءاطعإل ،ةياغلل ةعونتم راعسأب ،ةردانو اهعون نم
.ةبولطملا ةداعسلا ىلع لوصحلا ةصرف عيمجلا

!ةعتمم ةرايز كل ىنمتأ

قاوسألا
،نكامأ نع ةرابع قاوسألا ،يداصتقالا ملعلا يف
وأ علسلا وجتنم يقتلي ثيح ،ةيدام ريغ وأ ةيدام
.اهوكلهتسمو تامدخلا
!اهفشتكتل َلاعت !اهقوس ةمدخ وأ ةعلس لكل
ميهافملا
يتأيو ،نيعئابلا نم ضرعلا يتأي :بلطلاو ضرعلا
.نيرتشملا نم بلطلا
ةلعافلا تاهجلا نيب سفانتلا يه :ةسفانملا
.تامدخلا وأ علسلا وأ دراوملا عيب وأ ءانتقال

لِواحو ،راجتلا دحأ ناكم ذُخ »،ةيلاملا قاروألا قوس« ةبعل عم
تارارقلا ذختتس لهف .ةصروبلا يف كلام سأر يّمنت نأ
؟رامثتسالا نأشب ةحيحصلا

زونكلا
هذه فلخ .لدابتلا تايلمع لِّهست تالمعلا
نيّينف دوهش ةباثمب تالمعلا نوكت ،ةفيظولا
.ةيناسنإلا تاعمتجملا خيراتل نيّيعامتجاو
ةنازخلا باوبأ ربعا »،زونكلا« مسقلا يف
.بهذلا ىَّمُح رعشتستل
ميهافملا
نكمتت دق .ةقثلا حلطصملا اذه ينعي :نامتئالا
اذإ ةيداصتقالا فئاظولا هذه ةيدأت نم ةلمعلا
.ةلعافلا تاهجلا عيمج ىدل ةقثلا تدجاوت
ذنم ».اًبوتكم« حلطصملا اذه ينعي :ةيباتك
ريصت نأ ىلإ ةلمعلا ليمت ،نيرشعلا نرقلا
تاكيشلا لثم( رثكأو رثكأ ةيدام ريغ وأ ةيباتك
)لاثملا ليبس ىلع نامتئالا تاقاطب وأ

قبط ةخسن نزوب مقو ،ةيقيقح ةيبهذ ةكيبس سِملا
!كدي لوانتم يف "بهذلا ةكيبس" .اهنم لصألا

ةرشاعلا ةعاسلا نم دحألا ىلإ ءاثالثلا نم حوتفم
تبسلا مويو ً،ءاسم ةسداسلا ةعاسلا ىتح اًحابص
ًءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىتح
ةعاسلا ىتح رهشلا نم سيمخ لوأ لك يف اليل
ًءاسم ةرشاعلا
نم ) (ZONE Cةيسردملا تالطعلا نم نينثإلا مايأ حوتفم
ًءاسم ةسداسلا ةعاسلا ىتح اًحابص ةرشاعلا ةعاسلا
ربمسيد 25و ويام لوأو رياني لوأ قلغم

راعسألا
وروي
وروي
وروي
وروي

12
29
10
20

ىلإ وروي  6نم راعسألا أدبت :مئادلا ضرعملا
:ةعومجم صيخرت
ىلإ وروي  5نم راعسألا أدبت :تقؤملا ضرعملا
نم اًءدب !دودح الب ةنيدملا  +:ةنيدم صيخرت
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ةلعافلا تاهجلا

تالدابتلا

كونبلاو تاكرشلا :ةلعافلا تاهجلا نيب تالدابتلا متت
!).تنأ( رسألاو ةلودلاو تايعمجلاو
نويداصتقالا هيمسي ام ةلدابتملا مهتاقالع لكشتو
".ةيداصتقالا ةرئادلا" ـب
فرعتتس ثيح »ةلعافلا تاهجلا« مسق يف كب اًبحرم
يف ةلعافلا تاهجلا اهب موقت يتلا راودألا فلتخم ىلع
.ةيداصتقالا ةرئادلا

جاتنإب موقن ،ةيمويلا انتاجايتحا ةيبلتل
طاشنلا ساسأ وه اذهو .اهعيبو تامدخلاو علسلا
.يداصتقالا
فرعتلا قيرط يف "،تالدابتلا" مسق يف تنأ
.لاومألاو جاتنإلاو ةقثلاو ةردنلا ميهافم ىلع

ميهافملا
نكلو ،ةلئاعلا ةرورضلاب حلطصملا اذه ينعي ال :ةرسألا
يف نوشيعي رثكأ وأ دحاو صخش نم فلأتت ةعومجم
.نكسملا سفن
سيقي يذلا رشؤملا وه (PIB):يلامجإلا يلحملا جتانلا
لثم ماع لك نويداصتقالا ءالكولا اهجتني يتلا ةورثلا
)...نمألا ،ةلادعلا ،ميلعتلا ،ةحصلا( ةلودلاو تاكرشلا

تاكرشلا ناديم عونت فِشتكا
لامعألا مِّظنم رودل ةددعتملا هجوألاو
مخضلا نَّيزملا ىنبملا لالخ نم
».لمعلاو تاكرشلا«

ةيميظنتلا دعاوقلا
ةدايز وأ قوسلا للخ حيحصت ةيغب دعاوق لودلا ضرفت
.ةلعافلا تاهجلا تايكولس ليدعت وأ ةماعلا ةيهافرلا
وأ ينطولا ىوتسملا ىلع تارارقلا هذه ذاختا نكميو
.ةيموقلا يطختب
كنكمي ثيح »،ةيميظنتلا دعاوقلا« مسق يف تنأ
يتلا دعاوقلا نأشب تارارق ذاختاو رومألا مامز يلوت
!اهدامتعا بجي
ميهافملا
اهذفني يتلا لئاسولا ةعومجم يه :ةيدقنلا ةسايسلا
ومنلا زيزعتو راعسألا رارقتسا نامضل يزكرملا كنبلا
.يداصتقالا
ةلودلا هذختت يذلا ءارجإلا ينعت :ةيميظنتلا ةدعاقلا
وأ قوسلا داصتقا للخ نم دحلل ةماعلا تاطلسلا ىدحإ وأ
).خلإ  ...ثولتلا ،ةلاطبلا ،ةاواسملا مدع( هحيحصت

ةيعامجلا ةبعللا يف
»،رارقلا ذاختاو ضوافتلا«
تاضوافملا ىدحإ يف كِرتشا
،خانملا نأشب ةيلودلا
لاقتنا ليهست ىلع لمعاو
تاقاطلا حلاصل ةقاطلا
.ةددجتملا
ىوتسم ىلإ ىقرتس لهف
؟يدحتلا

ميهافملا
درجمب هيلع ظافحلا نكمي يدام نئاك :علسلا
:تامدخلا .هعيب وأ همادختسا نكميو .هجاتنإ
يتأي ثيح ،ةسوملم ريغ ةدئافب رمألا قلعتي
فيفصت( دحاو تقو يف اهكالهتساو اهجاتنإ
).خلإ  ...ةقدنفلا ،معاطملا ةمدخ ،رعشلا

ةددعتم ةبعللا يف
نيبعاللا
تالدابتلا«
كيلع »،تاجايتحالاو
كتيصخش زيهجت
.ئطاشلل
يكل فرصتتس فيك
نم ةيصخشلا نكمتت
تقولا يف ةلفاحلا بوكر
؟ددحملا

رارقتسالا مدع هجوأ
،طوبهو دوعص تارتف نم يداصتقالا طاشنلا نوكتي
.قيمع ريثأت تاذ نوكت تامزأ اًنايحأ أشنت امك
،ةمزحألا طبرب مق »،رارقتسالا مدع هجوأ« مسقلا يف
،ةيداصتقالا تارودلا فِشتكا !زازتها كانه نوكيسف
.داسكلا ىلإ ًالوصوو عسوتلا نم اًءدب
ميهافملا
روهدتلا ىلإ حلطصملا اذه ريشي :ةيداصتقالا ةمزألا
.يداصتقالا طاشنلا بيصي يذلا ديدشلا
رمتسملا عافترالا ينعت :ةيداصتقالا ةعاقفلا
ةقالع يأ نود ،علسلا ىدحإ رعسل يتاذلا ءافتكالاو
.ةعلسلا هذهل ةيقيقحلا ةميقلاب

كسفن سمغا
ةناوطسأ يف
»،تابارطضالا«
بقاعت بِقارو
عسوتلا تارتف
تامزألاو دوكرلاو
يتلا شاعتنالاو
خيراتلاب ترم
.يداصتقالا

زونك 6

3

ةيميظنت دعاوق 5

4

2

5

رارقتسالا مدع 4

2

قاوسأ 3

ةلعاف تاهج 2

1

ةتقؤملا ضراعملا ةعاق

تالدابت 1

قورسم رود

لوألا قباط

ةيفصن

ثلاثلا قباطلا

داصتقالا حيتافم مكيلإ

داصتقالا حيتافم مكيلإ

يلفسلا قباطلا

يضرألا قباطلا

6

6

رجتم

نئازخلا ةلاص
لاع ىوتسم

عامتسالا ةعاق

ركاذتلا عيب لحم

نئازخلا ةلاص
ضفخنم ىوتسم

لوخد

ةوهقلل ءاضف

