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كان الهـــدف من اإلســـتطالع هو فهم أعمق عـــن المحافظة وطبيعتها، 

والمـــول ورؤيته، اســـترشت عـــدد من ســـكان المحافظة ومـــن زوارها 

عن أبـــرز ما يأيت يف بالهم عندما يفكرون حـــول محافظتنا، وحول تجربة 

تســـوق ممزية يف مركز تجـــاري فيها، فكانت ردودهـــم متمحورة حول 

التجديـــد والنمـــو واألصالة، وقـــال أحدهم أنه ال يتوقع شـــيئا شـــبيها 
بمـــا يف بغـــداد او اربيـــل، اذ كان يتوقع شـــيئا بنظامـــه وطبيعته وطبيعة 

المتســـوقني فيه مختلـــف كثريا وأقرب لطبيعـــة المجتمع بعمومه اليت 

اعتـــاد الناس عىل حـــب ما فيها مـــن الميل اىل المحافظـــة عىل عادات 

وتقاليـــد وتعاليم أصيلـــة، وبالتأكيد كانت أبرز العنارص الملموســـة فيها 

هـــي النخيل وفنجان القهوة اليت ســـأذكر دالالتهـــا يف الفقرة التالية











العناية بالشعار الكتايب

الكتابـــة أيضا هـــي األخرى حظيت باعتنـــاء تام لتعكـــس نفس الروح 	 

الـــيت يف الشـــعار مـــن فخامـــة وأصالـــة وحداثـــة، وهي مقـــروءة عىل 

اختـــالف حجمها وتناســـب جميـــع احتياجات المـــول كذلك

تم تصميـــم الكتابة خصيصا للمول وليســـت خطا جاهـــزا، عىل أمل 	 

تصميـــم خط كامل لـــكل الكتابات يف المول





فلسفة الشعار

النخلـــة رمـــز اإلزدهـــار والنمـــاء الناتج بعـــد جهد طويل والمســـتمد 	 
جـــذوره من أصـــول عريقة

أما الفنجان فيعرب عن الكرم والضيافة وسماحة الناس يف المحافظة	 

ويف ضمـــن هذا التوضيح أود أن أذكر أن المول هو المركز )التجاري(، 	 
وهـــذه المركزيـــة ترمز اليها أفـــرع النخلة العائدة للوســـط بكل وضوح 
كمـــا ترمـــز للســـعادة والبهجـــة والحيويـــة بخروجهـــا من الوســـط إىل 

لمحيط ا



مزية الشعار

مكون من شـــكلني فقط )كشـــعار أبل مثال( وهذا يسهل تميزيه برسعة 	 

بمختلـــف األحجام والتعامل معه يف عالم اإلعالن

يحمل معاين كثرية ومعربة بأبسط شكل وهنا تكمن قوته	 

يمكـــن تجريده لنخلة فقـــط أو فنجان فقط إذا تطلبت الحاجة بســـبب 	 

المساحة ضيق 

ال يتبـــع موضة عابـــرة بل ينضم للشـــعارات القوية الخالدة كشـــعار أبل 	 

وغريها وروليكس 













فلسفة األلوان

األلـــوان األساســـية: الذهـــي المليك واألخـــر الياقويت تشـــري للخري 	 

والـــريق والســـماحة والتمـــزي، كمـــا أنها متناســـقة برصيا بـــكل تأكيد

األلـــوان الثانويـــة: البنفســـجي والســـمايئ الفاتحـــان لونـــان ممـــزيان 	 

يضيفان شـــيئاً من العرصية وروح الشـــباب للمول تكرس حدة اللونني 

الفخمـــني الســـابقني اللذان ربما يشـــعران بأن أســـعار المـــول خيالية 

فقط ولطبقـــة معينة 
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