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 الملخص:

ٚػٍُ اٌجّاي أٚ اٌجّاي اٌطثيؼي ػٍٝ اٌّالتس ٚاالوسسٛاساخ. ٚلذ أخثشخ  ذصّيُ األصياء ٘ٛ فٓ ذطثيك اٌرصّيُ

األسطٛسج اٌمذيّح أْ شاتا سّٛٔا يجذ ثٛب تٌٛىا دٚخ ػائُ في ٔٙش وٛٔىريىد. واْ صغاس اٌسٍّْٛ يٍثسٙا ٚيصثح ِرحًّسا 

اٌشثاب ػٓ أْ يصثح ٌىً اٌّّٙالخ في إٌٙش حيث ٚجذخ صٛفا ذطفٛ ٚذمفض ػٍيٙا. ِٓ ٔاحيح أخشٜ يحٍُ ساٌّْٛ 

 .اإلٔساْ

٘ٛ ّٔػ يرىْٛ ِٓ ِجّٛػح ِٓ اٌذٚائش  Polka Dot .٘ٛ ًٔٛػا ِا ِٓ ذٛليغ ِٕاصي ِصّّي األصياء Polka Dot ّٔػ

ا ٌّٛظٛع األحثح يؼشض ٘ياوً اٌمٍة اٌري ذُ إتشاص٘ا  ًِ راخ أحجاَ ِخرٍفح. ذشىً اٌضخاسف اٌمٍة اٌّفَٙٛ األوثش اسرخذا

ًٛحا ٘ٛ أٔٗ ػٕذ اذخار اإلٌٙاَ ِٓ ٚسائػ ِشاتٙح ، ٕ٘ان خػ سفيغ تيٓ "ِسرٛحاج ِٓ" ٚ "ٔسخ". تاإلظاءج. ٚاألوثش ٚظ

يشاسن اٌّصّّْٛ أٔفسُٙ تشىً وثيش في اخرياس ِا يثذٚ ٌؼٍّياخ اٌثحث اٌخاصح تُٙ ِٓ أجً ذشٚيج اٌؼشٚض اٌرمذيّيح 

رٍفح ٚاٌؼذيذ ِٓ ِٕاحي اٌحياج اٌّخرٍفح ، ٌٚىُٕٙ ِٚٛالغ اٌرسٛق اٌخاصح تُٙ. جاء اٌّصّّْٛ ِٓ لشْٚ ِخرٍفح ؛ تٍذاْ ِخ

جّيؼا ٌذيُٙ شيء ٚاحذ ِشرشن: اٌطثيؼح ٘ي اٌحثية ٚاالحرشاَ في وً ِٓ ػجثٗ ٚأّ٘يرٗ. ٌزا فإْ اٌطثيؼح ٘ي وٛاوة 

ٗ لذ ذُ ذعّيٕٗ ٚذأسيس "Polka Dot" اٌحذائك ٚوأد اٌّخٍٛلاخ اٌثحشيح ِصذًسا جيًذا ٌإلٌٙاَ. ِٚغ رٌه ، فإْ ِصطٍح

 .في أر٘إٔا ٚواْ جضًءا ِٓ ِفشداخ اٌّٛظح ٌذيٕا

جضًءا ال يرجضأ ِٓ صٕاػح األصياء. ٚأظٙشخ ِؼظُ األصياء خالي ٘زٖ اٌحمثح صٛسج ظٍيح أٔيمح ،  Polka Dots واْ اذجاٖ

ػٍيٙا  ٚاٌرأويذ ػٍٝ ِحيػ اٌخصش ِٕٚحٕياخ اٌّشأج. وأد إٌماغ ػادجً ِا ذىْٛ صغيشج أٚ صغيشج اٌحجُ ٚيّىٓ اٌؼثٛس

 .تّٛاد سٛداء أٚ صسلاء داوٕح أٚ حّشاء اٌٍْٛ وّا ٘ي في أسّان اٌثحش أٚ أٚساق ٔثاخ اٌثغٛٔيا

، ٚذصّيّاخ األصياء اٌثشالح ، تاإلظافح إٌٝ تؼط  Polka Dots ، ّٚٔػ Polka Dots يشوض اٌثحث اٌحاٌي ػٍٝ ذاسيخ

 .اٌرصاِيُ اٌّسرٛحاج ِٓ ٘زا اٌذافغ
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