
 من أشھر ممصممین االزیاء العرب
 

ي ( إیلي صعب اجر  1964  تموز سنة٤ولد ف اني، ھ اء لبن مصمم أزی
رب دایات الح ي ب ھ ف ع أھل دة م ات المتح ى الوالی ام  إل ة ع االھلی

اء سنة إفتتح أ؛١٩٧٥ روت تحت اسمھ، ١٩٨٢ول معرض لألزی ي بی  ف
دایات  أطلق أول سعینات مجموعة من تصامیمھ في كازینو لبنان، في ب الت

ت التصمیم ي صعب بی ى  أسس إیل ت شھرتھ إل روت وانتقل ي بی ن ف والف
 .والعالم الغربي والعربيباریس وسویسرا 

ي  عبم١٩٩٧ف ي ص ان إیل صمم   ك اءعربيأول م ة أزی دم مجموع  یق
ا haute couture صیف/ربیع ي روم ذین  ھو احدو. ف المصممین ال

ود ي ھولی شاھیر ف اب للم صممون الثی ي.ی مم:م٢٠٠٢ آذار وف ا ص ً ثوب
 دعي م٢٠٠٣  في ربیعو.وحاز على أوسكار أفضل زي ممثلة ھالي باریل

ؤتمر ضور م عب لح ي ص                                إیل
"ChambreSyndicaledelacouture" .  

   بشار األسد الرئیس السوريوزوجة  ملكة رانیا ، ملكة األردنللصمم 
  

  
  م٢٠١١من تصمیمات ایلي صعب لربیع

  
  
  

  



  مصمم األزیاء السعودي یحي البشري
  

ار ھر أی ر ش ي أواخ ة ف اكي األمیركی ة كنت ضنت والی ایو /احت  ٢٠١٠م
شري یحیىعرض أزیاء للمصمم السعودي  سان« الب ل واإلن اكى »الخی  ح

 وقد شرح البشري تفاصیل. فیھ التفاصیل التي تجمع بین اإلنسان والخیل
ع أ دم بأسلوب مسرحي رفی ذي ق اء ال ي ُعرض األزی ة عناصر ف رز ثالث ب
وة ائال. عالقة اإلنسان بالخیل وھي الحب والحریة والق أمضیت ستة «: ًق

ق ا یلی دم م ت أن أق ي أحبب رض ألنن ضیر للع ي التح ھر ف وطني  أش  ب
مي اب . واس د غی ا بع ي أطلقھ دة الت ة الجدی وعتي العالمی ي مجم ذه ھ وھ

ون العرض عالمة بٍ مسرحي لیك ي قال ف ف ٍ مكث د ة ُسنتین وبعد جھ  فارق
  .»في مشواري مع الموضة

عودي درس في اء س صمم أزی شري م اء  الب روض أزی ام ع ا، وأق إیطالی
رة ستانا لألمی سیة، وصمم ف ام  عالمیة في العاصمة الفرن ا ع ة دیان الراحل

 . من التراث السعوديم مقتبسا١٩٩٠
 ، ١٩٩٧یصمم أزیاء مھرجان الجنادریة منذ عام 

 عزیز ویصمم لھ عباءات الجنادریة دعمھ الملك عبد هللا بن عبد ال
 
  

 سرآج سند المصمم السعودي
 

 ..م١٩٦٩عروس البحر األحمر عام  من موالید مدینة جدة •
الفالح المتوسطة والثانویة  عمل في عدة مجاالت كالتعلیم بمدارس •

المجوھرات  وفي مجال. كسكرتیر إداري وكذلك بمدارس األنجال األھلیة 
                                          ت العالمیةلتسویق أشھر الماركا

الوالیات المتحدة األمریكیة وتحدیدا إلى والیة  م سافر إلى١٩٩٥عام  •
لدراسة التسویق والعالقات . بیرغ  فلوریدا والتحق بكلیة سانت بیترس

 .                                                                      العامة
وعمل مع مصمم األزیاء یحي البشري . م 1997 عاد إلى المملكة عام •

 .                                                           م٢٠٠٤حتى عام 
بافتتاح  أستقل باسمة في عالم األزیاء ومنھا أنطلق. م ٢٠٠٤عام  •

                                                      .المعرض الخاص باسمھ
من صاحب السمو  كلف بأول عمل رسمي بتكلیف. م ٢٠٠٥عام  •

 / بتصمیم الزى الخاص باألستاذ .  فیصل بن عبدا لمجید/الملكي األمیر 
بحفل مھرجان جدة والذي أستوحاة من نافورة جدة عروس  . محمد عبده



                                                                       .  جمیل ووجد صدى. البحر 
السمو الملكي  كلف رسمیا من قبل صاحب.  ه ١٤٢٥/ ٢٨/١٢في  •

 بتصمیم أزیاء الفنانین.لعزیز  ا        متعب بن عبدا  بن عبد/ األمیر 
وصمم الزى الخاص باألساتذة . المشاركین بمھرجان الجنادریة العشرون 

_ راشد الماجد_ -رابح صقر _ بدا  عبدا لمجید ع _ محمد عبده: 
 .منثورة على الدقالت  وكان على شكل حروف . راشد الفارس

الملكي  كلف رسمیا من قبل صاحب السمو. م ٢٠٠٥ فبرایر ١٧في  •
بتصمیم وتنفیذ مھرجان التضامن اإلسالمي  . سلطان بن فھد/ األمیر 

في مدة )  قطعة ٣٠٠٠( ولقد صمم عدد . احتضنتھ المملكة  األول الذي
                                                       ال تتجاوز العشرون یوما

. 
/ األمیر  كلف رسمیا من قبل صاحب السمو الملكي. م ٢٠٠٦في عام  •

 بتصمیم الزى الخاص بأعضاء بعثة المنتخب . نواف بن فیصل بن فھد
 . المشارك بكأس العالم والتي أقیمت بألمانیا السعودي

 وكذلك مرقدي یوريصمم أزیاء لكثیر من مشاھیر العالم أمثال الفنان  •
 /  ورئیس برشلونة السید.ایتو  صامویل/ العب برشلونة الكامیروني 

                                                                                                      البورتا
: والخلیجي ومنھم األساتذة  السعودي یعتبر مصمم أھم رموز الفن •

راشد _ راشد الماجد _ صقر  رابح _ ا لمجید عبدا عبد_ محمد عبده 
 محمد ناصر الصالح_ إبراھیم الحكمي _ عباس إبراھیم _ الفارس 
  .                           ونجوم الفن والریاضة العربیة _ الخالوي

والشخصیات  وكذلك یصمم لعدد كبیر من رجال األعمال والسیاسة •
                        )مصمم المشاھیر ب(الھامة حتى أصبح ملقب 

من اللقاءات  تمت استضافتھ بالعدید من القنوات الفضائیة ولھ العدید •
   .                                                           الصحفیة

 ) الخط العربي( نثر الحروف العربیة  یعتبر أول من أدخل طریقة •
                                     زیاءووظفھ بشكل جمیل في األ

 
 
 
 



   
 

                     الثوب و الدقلھ السعودي بعض من تصآمیمھ للزي
  
  

                                   
 

                                   
  

   سراج سندمصمم المشاھیرمن أعمال مصمم االزیاء السعودي 
  
  
  
  
  
  
  
  



 تربي شمس اإل
  مؤسس شركة الدكان 

  
  مصریة عربیة: الجنسیة 

جذوري تمتد إلى شبة الجزیرة العربیة وولدت في أعماق الریف في قریة صغیرة 
  ..اسمھا إخطاب مركز أجا محافظة الدقھلیة عاصمتھا المنصورة

بدا مشواري مع الجلباب بالذات عندما أردت التعبیر عن ھویتي المصریة والتأكید 
وبتي و اعتزازي بتراثي الفني و العزوف عن تقلید  اآلخرین مما یطلقون على عر

  .علیھم ملوك الموضة و معظمھم من أوربا
 و عالم األزیاء و أنما نبتت صلتي ال یوجد عالقة أطالقا بین دراستي بكلیة التجارة

باألزیاء بصفة عامة من حبي لكل ما ھو جمیل تراه العین فتسر بھ و ینشرح 
  .الصدر

الجمال أینما كان في الطبیعة أو المعمار أو األثاث اى كل ما ھو من صنع هللا أو 
اإلنسان ھو إضافة و قیمة جمالیة ترتقي بذوق اإلنسان و تنقى روحة من شوائب 

  .لقبحا
كانت بدایتي مع صدیقتي الحمیمة شھیرة محرز و ھي معروفة بعشقھا للتراث 

العربي و دراستھا المتعمقة لآلثار اإلسالمیة فكانت أول من فتح لي بابا عریضا 
على عالم واسع ورحب من الكتب و السفر و مشاھدة كل المناطق الغنیة بتراثھا 

  .من األزیاء
فكل ینفق مما عنده و أنا عندي تراثنا الجمیل ( اء أما عن من أین استوحى األزی

و ھذا ما یظھر في الخطوط األولى كرسم للتصمیم ثم ) مليء و مشبع بھ وجداني 
  .ًیتجسد منتجا في شكل جلباب

و بالرغم تشجیعي و انحیازي الواضح للقدیم فھذا لیس معناه انھ كل القدیم جمیل 
  .أو كل الجدید قبیح

ًثیرة داخل مصر و خارجھا و لم یكن الھدف منھا تجاریا قدمت عروض أزیاء ك
  .بقدر ما كان الترویج الثقافي لمنتج مصري

ًأكثر األوقات توترا و قلقا و شغفا ھي أوقات العمل في خلق زى جدید فالمراحل بھ  ً ً
ًكثیرة و متداخلة و بھ تفاصیل صغیرة إلى أن أراه ملبوسا في شكلھ النھائي و 

ائزتي و استمتاعي الحقیقي أما عملیة إعادة اإلنتاج فھذه أرضى عنھ فھذه ج
ًعملیة مرھقة تماما و اعتبرھا نكد العمل حیث ھناك ضبط جودة كل مرحلة على 

  .حدة حتى المرحلة األخیرة
تعتبر مصر من أغنى بالد العالم بتراثھا من األزیاء و ذلك لتنوعھا و تباینھا و 

ًعا لكل منطقة فیوجد في مصر النوبة و تشتھر اختالفھا الشدید بعضا عن البعض تب
بالجرجار الشفاف األسود من تحتھ الجلباب الملون بمختلف األلوان الزاھیة و في 

كل منطقة فیھ جلباب ممیز و من اشھره التلى باسنا و ھو جلباب من التلى األسود 
ز و مشغول بخیوط فضیة تختلط بالخیط األحمر في بعضھا و تتنوع أشكال التطری

توزیعھ من جلباب إلى أخر ، و الدلتا بھا أبو رواش و میت حمل و طنا ش و 

 



  .سلمنت و كلھا بھا أشیاء مشتركة
و مصر الوسطي مشھورة بالملس و الذي یرتدیة أیضا بعض قبائل العرب ، و 

ھناك الواحات الخارجة و الداخلة و البحریة و كل منطقة لھا زیھا الخاص و لكن 
بطھا ببعض ثم تأتى واحة سیوه المتمیزة و المنفردة بزیھا ھناك شيء ما یر

الخاص و حلیھا الكثیرة و غطاء بل و أغطیة الرأس التي ال یماثلھا في جمالھا 
شيء ، ثم بدو شمال سیناء أیضا یتمیزون و ینفردون بزى غنى بتطریزه بألوان 

ع الوجھ جمیلة متباینة و متناغمة و ھناك أیضا أحزمة و طرح مشغولة و قنا
المليء بالعمالت الفضیة أو الذھبیة و حلیھم و الرشایدة لھم زى خاص و بعید كل 

  .البعد عن باقي األزیاء
و فسلطین أیضا لھا تراثھا الذي نعتز بھ من األزیاء و لھ أیضا تنوعھ و لكن ھناك 
دائما بین األزیاء المختلفة شيء مشترك في المنطقة الخاصة بھ و األردن أیضا و 

ول الخلیج و منطقة نجد وعسیر وجازان بالسعودیة و ال تنسى الثوب الكویتي د
  .الذي ما زال یستخدم حتى أالن و ھناك أیضا تونس و المغرب و الجزائر و سوریا

التطریز الیدوي عمل شاق نعم ولكنھ یعرض بندرة إلى حد ما لطول المدة التي 
  .یمتھیستغرقھا عملھ و یقبل علیھ المشترى لتفرده و ق

أن أنماط األزیاء التقلیدیة ھي في النھایة محدودة العدد و لكنھا تمثل النبع الذي 
استقى منھ مادة لالبتكار و التجدید مستعینة أیضا بمفردات من تراث فنون أخرى 
بجانب األزیاء ، أن اقتناء زى من التراث أو مستوحى منھ ھو مثل اقتناء قطعھ 

خاماتھا و جمال صنعھا تحمل أنفاس الماضي و مصاغ أصیلة فھي فضال عن نبل 
  .تعیش طویال إذا ال یحكمھا سیاق الموضات التي بحكم طبیعتھا تتبدل و تختفي

وتشیرشمس األتربي إلى انھا تضع الخطوط الرئیسیة للتصمیم بكل تفاصیلھ ثم 
تضع نماذج من االثواب االصیلة التي جمعتھا على مر السنین تحت تصرف 

ھا لتكون بمثابة مصدر لإللھام ومن خاللھا یمكنھن مشاھدة وحدات العامالت مع
وتضیف . التطریز المختلفة ویتعرفن على اسلوب الجدات في توزیعھا على الثیاب

بمرور الوقت اصبح لدینا بنك للوحدات یضم آالف من قطع القماش الصغیرة “
  .”التي تحمل كل منھا تطریزا منقوال عن اثواب قدیمة

تستخدم المصممة المصریة اكثر من لون في الجلباب الواحد بتركیبات غالبا ما 
  .متناغمة وبشكل اساسي االسود واالبیض واالحمر والبني والكاكي واالصفر

وترفض شمس المقارنة بین الجلباب والموضة العالمیة وتقول ان الموضة قیمة 
و طوال أو استھالكیة بحتة تفرض علینا من اآلخرین تحت شعار ان لونا ما أ

قصات ھي الموضة، وال یجب ان تنساق المرأة وراء تلك الشعارات بل من االفضل 
ان تصنع الموضة الخاصة بھا من خالل ما یناسبھا وما تشعر انھ یعبر عنھا 

 .وتعتمد على تذوقھا وحسھا الجمالي لتكون نفسھا ولیس شخصا أخر



   

 ببالحاسو مصممة سعودیة تجتاح عالم تصمیم األزیاء
 

 
 

تتمتع بموھبة التصمیم، نشأت معھا ھذه الھویة  سعودیة مشاعل القحطاني
اآللي في عالمھا ھو الوسیلة األكثر  الھوایة منذ الصغر إلى أن أصبح الحاسب

ًانتشارا واستخداما فاتخذت من البرمجة والتصمیم مشاعل فتاة في . حرفة وھوایة ً
الثانویة بمجال المالبس  المرحلةالعشرینات من العمر التحقت بعد تخرجھا من 

وممیز في ھذا  والنسیج لدراسة التصمیم الیدوي واجتھدت في معرفة كل جدید
  .المجال وخصصت لنفسھا أكثر من موقع على الشبكة المعلوماتیة

خبرتي في مجال الحاسب "تقول المصممة مشاعل حول تجربتھا في ھذا المجال 
صمیم الیدوي من خالل القلم والورقة واأللوان ساعدتني في االنتقال من الت اآللي

ًاآللي، وبصراحة عانیت كثیرا في البدایة بسبب عدم وجود مواقع  إلى الحاسب
بینما وجدت في المواقع األجنبیة فوائد كبیرة أفادتني  عربیة تخدم ھذا المجال

وتطویرھا وبدأت أعرض أعمالي التي كنت  ًكثیرا، وساھمت في دعم موھبتي



من الطالبات القادرة على استخدام  ا بالحاسب، وبفضل هللا كنت أنا الوحیدةأصممھ
في ھذا الجانب ولكن أحمد  التصمیم بالحاسب اآللي، واجھت الكثیر من المتاعب

وموھبتي من  هللا أن لي أسرة قدرت موھبتي وبالتالي وجدت من یدعم تصمیمي
في ھذا المجال   دورة خاصةوبعد التخرج بأسبوعین فقط أقمت.. األھل والصدیقات

 ألستاذاتي 
سنوات  وأكدت على أن المجال الذي تحدثت عنھ موجود وقائم في أوروبا منذ

 طویلة ولكنھ ال یزال یجد صعوبة في الدراسة والتنفیذ في مجتمعاتنا العربیة رغم
ًوتعمل المصممة مشاعل حالیا على تعلیم قریناتھا .. التطور المعلوماتي التقني

  .باستخدام الحاسب اآللي" الباترون"یسمى  ارسم م
  

  )زاكي عبود(أمیرة الموضة العربیة 
  

ھي مصممة أزیاء سعودیة ، حیث تصامیمھا تعكس  زاكي بن عبود
  .في الشرق األوسط تطور صورة المرأة

ًمصممة األزیاء زاكي بن عبود مقرھا جدة ، والتي حققت نجاحا عالمیا 
ًوشعبیا ضخما في عالم األزی اء ، قد وافقت على أن تكون نجمة في ً

السیدة زاكي معروفة بتصامیمھا المذھلة في . التلفزیون ألعمال تجاریة
تم اختیار مصممة األزیاء السعودیة . مجموعاتھا الراقیة لدار األزیاء

زاكي بن عبود من قبل شركة بیبسي كوال لتكون نجمة إعالن لدایت 
 أیضا في الرادیو وشبكة اإلنترنت بیبسي في السینما والتلفزیون وبرزت

السیدة زاكي بأمیرة ّ لقبت ٢٠٠٧بصفتھا مواد ترویجیة لبیبسي في عام 
 ، وقد تبرعت بجزء من المال التي كانت تتقاضاه من الموضة العربیة

  . االعالنات لجمعیة خیریة سعودیة
 في جده "معرض زاكي"إفتتحت أول معرض لألزیاء أطلقت علیھ إسم 

 ، وقد بلغت تكلفتھ أكثر من عشرة ٢٠٠٧أكتوبرعام /  األول في تشرین
  ملیون لایر ، حیث جمع كافة أنواع دوراألزیاء

  :الجوائز 
لقد حصدت العدید من الجوائز العالمیة لقاء أعمالھا التي نشرت في كل 

  .وسائل اإلعالم المحلیة والدولیة
  
  



  
      

  

  دمن أعمال مصممة االزیاء السعودیة زاكي عبو
 


