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أأخبارر قرأأتهاأأخبارر االشركاتت

باتريسيا ررحمة: أأنا ال أأستهدفف االطبقاتت ااإلجتماعية بل االعقولل االمميزةة
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جاززفتت أأنهھا ررغمم االمجووهھھھررااتت٬، تصميیمم مجالل في تميیززهھھھا إإثباتت في نجحتت إإنهھا حيیثث! وواالنجاحح للمجاززفة عنوواانن هھھھي ررحمة باترريیسيیا

عشرر ااثني لمددةة ااستمررتت االتي ااإلعالناتت مجالل في االمهھنيیة مسيیررتهھا عنن ووتخلتّت شغفهھا٬، تِبعتت عنددما قبلتهھ االذذيي االخططيیرر بالررهھھھانن
"!ووقددوودد قدداا ططلعتت "االنهھايیة ووفي االمشّككيینن٬، جميیع ووجهھ في ووووقفتت جادّدةة٬، فنيّیة مسؤؤووليیة نفسهھا على فألقتت. عاماً
 

ووكيیفيیة االمهھنيیة٬، بدداايیاتهھا عنن للحدديیثث ررحمة٬، باترريیسيیا ٬،"Patrizia "االتجارريیة االعالمة مؤؤسسة مع خاصة مقابلة" ااالقتصادد"لـ كانن

االعملل سووقق في االحالي االمررأأةة لووااقع ووررؤؤيیتهھا االمستقبليیة٬، ططمووحاتهھا إإلى باإلضافة االمجووهھھھررااتت٬، تصميیمم إإلى ااإلعالناتت منن اانتقالهھا

.االلبنانيیة

إإعالنن

أأخبارر لم تقرأأها

إإعالنن
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؟"Patrizia "االتجارريیة عالمتكك تأسيیسس قررررتت ووكيیفف ررحمة؟ باترريیسيیا هھھھي منن
 
.االمجالل هھھھذذاا في سنة عشرر ااثني خبررةة وولدديي االتلفززيیووني٬، ووااإلنتاجج وواالتسوويیقق ااإلعالناتت في خلفيیة منن قاددمة أأنا
 
فبقيیتت). jewelry sculpting (االمجووهھھھررااتت نحتت في االتخصصص ااإليیططاليیة٬،ووقررررتت فلووررنسا مدديینة إإلى تووجهھتت 2012،٬ االعامم في

بيیررووتت٬، في ااألشررفيیة منططقة في" Patrizia "االتجارريیة عالمتي وواافتتحتت لبنانن٬، إإلى بعددهھھھا عددتت تقرريیبا٬ً، سنووااتت ثالثث لمددةة هھھھناكك

.االخووااتمم صانعة أأيي ٬،"The ring maker "بكووني معررووفة ألنني خاتما٬ً، 354 حيینهھا ووأأططلقتت
أأوو االذذهھھھبب على ذذلكك بعدد ووأأصّبهھ بالشمع٬، االقالبب أأنحتت فأنا ٬،%100 يیددوويیا مصنووعة مجووهھھھررااتت عنن عباررةة هھھھي ووتصاميیمي
.االثميینة االمعاددنن منن معددنن أأيي االفضة٬،أأوو

 
أأنن كما. االمهھنة هھھھذذهه تماررسس االتي االحررفيیة االمررأأةة غيیابب بسببب لبنانن٬، في االمجالل هھھھذذاا في االعملل قررررتت أأنني إإلى ااإلشاررةة منن بدد ووال

ً االمصنووعة االمجووهھھھررااتت ً باالنقررااضض بددأأتت يیددوويیا تأسيیسس أأررددتت فقدد. االتجارريیة االعالمة ووررااء االفكررةة هھھھذذهه كانتت ووبالتالي يیوومم؛ بعدد يیووما

أأقددمم بلل صناعيیة٬، لستت فأنا. جددااً محددوودد إإنتاجج ووذذااتت نووعهھا٬، منن فرريیددةة يیددوويیة٬، قططع وويیقددمم االناسس٬، يیحبهھ للغايیة٬، مميیزز عملل

.تتكرررر ال االتي االمحددووددةة االمجمووعاتت
 
أأعمالكك؟ إلططالقق االتموويیلل في ساعددكك منن

 
حيیثث.ااإلعالناتت مجالل في عملي سنووااتت خاللل جمعتهھا االتي ااألموواالل منن ووذذلكك قررضض٬، أأيي على أأحصلل وولمم بنفسي٬، نفسي موولتت أأنا

.االخاصص مشغلي بعددهھھھا وواافتتحتت بخططووةة٬، خططووةة االتجارريیة عالمتي أأططلقتت إإنني

نشرر على ااالجتماعي االتووااصلل ووسائلل تساعددكك مددىى أأيي إإلى

"Patrizia "االناسس؟ بيینن

 
ً ددووررااً ووتؤؤدّديي االتسوويیقق٬، مجالل في ووااحدد االررقمم هھھھي االتووااصلل مووااقع أأساسيیا

وواالوواليیاتت ووأأووررووبا٬، االعرربيیة٬، االبلدداانن إإلى االتجارريیة االعالمة إإيیصالل في

. االمووااقع هھھھذذهه عبرر للغايیة ناشططة ووأأنا االمتحددةة؛

! إإقتصادد - أأخبارر لبنانن وواالشرقق ااألووسط

االمميیزةة االعقولل بل ااإلجتماعيیة االطبقاتت أأستهھدفف ال أأنا: ررحمة باتريیسيیا https://www.eliktisad.com/news/show/293168

2 of 10 6/29/17, 2:15 PM



.االعامةووإإهھھھتمامهھمم وواالشخصيیاتت االممثليینن منن كبيیرر عدددد إإعجابب نيیلل منن
 
تأثيیرر على أأحصلل لكي بالتصميیمم٬، االنحتت مززجج على أأعملل أأيي ااإليیططاليیة٬، االتقنيیة أأتبع ألنني مميیززةة٬، خووااتمي إإنن: االقوولل منن بدد ووال

.ااإلصبع حوولل منحووتاتت أأقددمم أأنني أأعتبرر ووبالتالي االخاتمم؛ في) 3d effect (ااألبعادد ثالثي

 
ااإلعالناتت؟ مجالل في االمهھنيیة مسيیررتكك عنن وواالتخلي االقرراارر هھھھذذاا ااتخاذذ على شجعتكك االذذيي ما

إإلى ددخلتت فلوورراانسا إإلى ررحلتي ووخاللل. االخووااتمم أأشترريي كنتت بلدد٬، أأيي إإلى أأسافرر كنتت ووعنددما عامم٬، بشكلل االخووااتمم أأحببتت لططالما
االددررووسس يیعططوونن أأنهھمم ووااكتشفتت خاتمم٬، آآالفف ستة منن أأكثرر يیعررضوونن كانوواا إإنهھمم حيیثث عملهھمم٬، ططرريیقة تعلمّم أأرريیدد أأنني ووشعررتت متجرر٬،

ً أأعررفف ووال. االخووااتمم صناعة في ً لستت بالعاددةة ألنني حيینهھا٬، لي حددثث ماذذاا حقا بمسيیررتي يیتعلقق ما في ووخاصة مجاززفا٬ً، شخصا

لبنانن٬، إإلى ااإلجاززةة منن عووددتي فوورر االمعهھدد إإلى االذذااتيیة سيیررتي أأررسلتت لذذلكك االمجالل٬، هھھھذذاا إإلى أأنتمي أأنني فجأةة شعررتت لكنني. االمهھنيیة

.إإيیططاليیا إإلى ووتووجهھتت ااإلعالناتت٬، شرركة منن ااستقالتي فقددمتت قبوولي٬، ووتمم
 
ً كانن ااألمرر أأنن إإلى ااإلشاررةة منن بدد ووال عشرريینن حوواالى أأعملل ووكنتت االصفرر٬، منن ووبددأأتت مكثفة٬، ددووررااتت تابعتت ألنني للغايیة٬، صعبا

ً ساعة االشغفف بهھذذاا إإيیماني ددفعني لبنانن٬، إإلى عددتت ووعنددما االقرراارر٬، بهھذذاا للغايیة سعيیددةة كنتت لكنني. أأنامم ما ووناددررااً ااألقلل٬، على يیووميیا

في عملل ووررشاتت أأنظظمم االتجارريیة٬، ووعالمتي مشغلي إإلى باإلضافة فأنا. االصحيیحة االسكة على أأسيیرر ألنني هللا أأشكرر لذذلكك االتقددمم٬، إإلى
.أأحققهھا االتي بالنتائج جددااً فخووررةة لكنني ببططء٬، تززددهھھھرر االخووااتمم صناعة في االمهھنيیة مسيیررتي فإنن ووبالتالي". ESMOD "معهھدد
 

االمهھني؟ وونجاحكك تقددمكك في أأسهھمتت االتي االصفاتت هھھھي ما بررأأيیكك٬،

 
.ووإإبددااعيیة مميیززةة تصاميیمم خلقق على يیساعددني االذذيي ااألمرر خصبة٬، بمخيّیلة ووأأتمتع خالقق٬، شخصص أأنا أأووال٬،
 

االمططافف نهھايیة في ألنهھمم كثيیرراا٬ً، بهھمم ووأأهھھھتمم دداائمم٬، بشكلل معهھمم ووأأتووااصلل بنفسي فأستقبلهھمم جدداا٬ً، جيیدد بشكلل ززبائني مع أأتعاملل ثانيیا٬،

ً أأعططيیهھمم ألنني متباددلة٬، عالقة على نحنن بلل ززبائنن٬، مجرردد ليیسوواا .االددوواامم على معهھمم يیبقى لكي بنفسي٬، أأنجززتهھ تصميیما
.االعررضض ووصالة االمشغلل منن االنابعة ااإليیجابيیة االططاقة ثالثا٬،
 

ً أأعررفف لذذلكك االناسس٬، مع تعاملتت فلططالما االتسوويیقق٬، في خبررتي رراابعا٬، .االمووااقفف جميیع مع االتعاملل كيیفيیة تماما
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االحصوولل االميیززاانيیاتت جميیع بإمكانن ووهھھھلل االتجارريیة؟ عالمتكك تتووجهھ منن إإلى

؟"Patrizia "منن مميیزز تصميیمم على
 

ً شخصص كلل يیررتدديي أأنن أأرريیدد ألنني االناسس٬، جميیع إإلى أأتووجهھ منن تصميیما
"Patrizia"،جميیع يیتمكنن لكي االقططع أأسعارر تخفيیضض على عملتت لذذلكك ٬

بلل ااإلجتماعيیة االططبقاتت أأستهھددفف ال فأنا تصاميیمي؛ شررااء منن ااألشخاصص
.االمميیززةة االعقوولل

 
عملكك؟ في تووااجهھكك االتي االصعووباتت هھھھي ما

ً بلل تجارريیا٬ً، عمالً ليیستت" Patrizia "أأووال٬، وواالقططع االمحددووددةة٬، االتصاميیمم أأقددمم ألنني لنفسي٬، االصعووباتت أأضع بنفسي ووأأنا بحتا٬ً، حررفيیا

أأقددمم لكنني أأقلل٬، قططع أأبيیع أأنا للمجووهھھھررااتت٬، مصممم أأيي مثلل االقططع آآالفف بيیع منن فبددالً االمددخوولل٬، منن قليیال يیحدّد ما االعاليیة٬، االجووددةة ذذااتت
ً فّناً .أأكبرر ووإإبددااعا
 

ً االموواادد كلل أأسعارر تززيیدد ثانيیا٬، مما كبيیررةة٬، إإقتصادديیة صعووباتت منن يیعاني بأكملهھ وواالبلدد غاليیة٬، لبنانن في االمعيیشة أأنن كما يیوومم٬، بعدد يیووما

.لي بالنسبة أأيیضا صعووبة يیشكلل
 

.ااإلستمرراارريیة هھھھذذهه على هللا أأشكرر ووأأنا ااإلستمرراارر٬، على يیساعددني مصددرر إليیجادد ووسيیلة االيیوومم٬، حدد إإلى ووجددتت لططالما لكنني

 
ً عامالً االمنافسة تعتبرريینن هھھھلل ااألعمالل؟ مجالل في اايیجابيیا

 
ً أأنا إإنما. االيیاء إإلى ااأللفف منن االعملل بهھذذاا يیقوومم أأحدد ال ألنن لبنانن٬، في لي منافسس يیووجدد ال لكنن حتما٬ً، إإيیجابيیة االمنافسة أأحبب شخصيیا

إإلى تددفعني ألنهھا بووجووددهھھھا أأفررحح ووبالتالي. تقليیددهه إإلى عمدد لوو حتى ااآلخرر٬، يیشبهھ أأحدد ال ألنن صحيیا٬ً، عامالً ووأأعتبررهھھھا االمنافسة٬،
.االجدديیددةة ااألفكارر تقدديیمم على االعملل ووإإلى ااألمامم٬،

االمهھني؟ االصعيیدد على االمستقبليیة ووططمووحاتكك مشارريیعكك هھھھي ما
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تضيیيیع منن بددالً بيیدديیهھ٬، االعملل كيیفيیة االجيیلل هھھھذذاا تعليیمم هھھھوو هھھھددفي االمجووهھھھررااتت٬،ألنن صناعة أأصوولل لتعليیمم وومددررسة متحفف بناء إإلى أأسعى

.مثّقفف حررفّي جيیلل تقدديیمم أأرريیدد أأنا ووبالتالي وواالتططبيیقاتت؛ االذذكيیة االهھووااتفف على االووقتت
 
ً االممكنن وومنن". Patrizia "في وواالمميیززةة االمتنووعة االمجمووعاتت تقدديیمم في سأستمرر أأخررىى٬، ناحيیة منن خاررجج إإلى أأتووسع أأنن أأيیضا

.االمتحددةة وواالوواليیاتت ددبي في عددةة مستقبليیة مشارريیع وولدديي لبنانن٬،

 

االخاصة؟ ووحيیاتكك عملكك بيینن االتووااززنن تحقيیقق منن تمكنتت هھھھلل

 
بلل االخاصة٬، بحيیاتي ااإلهھھھتمامم أأجلل منن االكافي االووقتت على أأحصلل ال أأحيیانا
ووعيیدد ااألمم٬، عيیدد مثلل االضغطط٬، مووااسمم خاللل خاصة نهھارراا٬ً، ليیالً أأعملل

...ااألعررااسس٬، وومووااسمم االعشاقق٬، ووعيیدد االميیالدد٬،
 

.لنفسي االووقتت بعضض ووأأخصصص بهھ٬، أأقوومم ما على أأسيیططرر بالعاددةة لكنني

 
االلبناني؟ االعملل سووقق في االمررأأةة تقددمتت هھھھلل بررأأيیكك٬،

 
تقددمتت ووقدد كافة٬، االمجاالتت في تعملل باتتت االلبنانيیة االمررأأةة أأنن نررىى عددةة٬، جهھاتت تنظظمهھا االتي االجوواائزز خاللل فمنن بالططبع٬، نعمم

.كبيیرر حدد إإلى ووتططووررتت

 
االمررأأةة؟ إإلى إإيیصالهھا توودّديینن االتي االررسالة هھھھي ما االخاصة٬، االمهھنيیة تجرربتكك إإلى باإلستنادد

 
تخافف أأنن يیجبب ال معيینن٬، بهھددفف تحلمم عنددما لذذلكك. معيینة خاررقة بقووةة فعال تتمتع منا٬، ووااحددةة كلل ألنن بنفسهھا٬، تؤؤمنن أأنن االمررأأةة أأنصح

.شغفهھا عيیشش في ووااإلنططالقق خططووااتهھا٬، ددررااسة عليیهھا بلل تيیأسس٬، أأوو
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االمرأأةة ووااألعمالل

"تليغراامم" يواافق على االتسجيل في ررووسيا ددوونن تباددلل االبياناتت
االخاصة

09:31| تكنولوجيا ووااتصاالتت

"

"االخطوطط االقطرية" تنقل نصف مليونن مسافر خاللل إإجاززةة عيد
االفطر

11:24| ااقتصادد االدوولل

#"

544.36% إإلى مستوىى 0.15إإررتفاعع بوررصة فلسطين بنسبة 
نقطة

13:28| أأخبارر االبوررصة ووااالسهم

"

آآيفونن يحتفل بعيد ميالدده االعاشر!!
11:40| تكنولوجيا ووااتصاالتت

"

! إإقتصادد - أأخبارر لبنانن وواالشرقق ااألووسط
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"كواالكومم" تبتكر جهازز ااستشعارر لبصماتت ااألصابع ووررااءء شاشة
االهاتف

10:19| تكنولوجيا ووااتصاالتت

"

ااررتفاعع االيورروو أأمامم االدووالرر لليومم االثالث على االتواالي
11:13| أأخبارر االبوررصة ووااالسهم

#"

 مليونن ددووالرر2.76ررووبوتت "حربب االنجومم" يباعع مقابل 
11:48| تكنولوجيا ووااتصاالتت

"

هذاا االخاتم االذكي سُيغير حياتك!
08:58| تكنولوجيا ووااتصاالتت

"

هل ستعتمد "اَابل" على االنظاررااتت بدال من "أأيفونن" خاللل
االسنوااتت االمقبلة؟

14:00| تكنولوجيا ووااتصاالتت
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"طيراانن ااإلماررااتت": ررحالتنا إإلى االوالياتت االمتحدةة عاددتت إإلى
طبيعتها 

10:10| أأخبارر االشركاتت

"

مصرفف االبحرين االمركزيي يعلن تغطية ااإلصداارر االشهريي
ألذذووناتت االخزاانة االحكومية

13:26| ااقتصادد االدوولل

"

ووززير االمالية: أأمير قطر طلب االحفاظظ على مستوىى معيشة
االموااطن

12:22| ااقتصادد االدوولل

#"

أأسهم االفلبين تغلث منخفضة ووسط خسائر في قطاعع
االتعدين وواالنفط

11:44| أأخبارر االبوررصة ووااالسهم

"

Apple" أأمم االساعة االذكية "AirPodsأأيهما أأفضل سماعاتت "
Watch؟"

09:22| تكنولوجيا ووااتصاالتت

"

مساهمو "رريو تينتو" يواافقونن على بيع أأصولل فحم مقابل
 مليارر ددووالرر2.69

12:00| أأخبارر االشركاتت

"
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Nokia من هاتفي "2017"نوكيا" تخطط للكشف عن طبعة 
"Nokia 105" وو"130

13:49| تكنولوجيا ووااتصاالتت

"سوني" تطرحح ميزةة فتح االهاتف عبر صوررةة االسيلفي
10:40| تكنولوجيا ووااتصاالتت

"

ررفع ددعوىى ضد "أأووبر" بسبب عدمم توفيرها خدمة ألصحابب
ااإلعاقاتت في ووااشنطن

12:33| أأخبارر االشركاتت

"

 ملياررااتت رريالل خاللل شهر6قطر تقترضض 
10:25| ااقتصادد االدوولل

"

1310.04% إإلى مستوىى 0.02ترااجع بوررصة االبحرين بنسبة 
نقطة

13:26| أأخبارر االبوررصة ووااالسهم

"
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االمزيد

هذاا االخاتم االذكي سُيغير حياتك!
08:58| تكنولوجيا ووااتصاالتت

"

"عزيزيي للتطوير االعقارريي" تطلق مشرووعين جديدين في
منطقة االفرجانن بدبي

08:06| أأخبارر االشركاتت

"
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