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 "’Threadفي قطر "ثريد  جامعة فرجينيا كومنولثاألزياء السنوي السادس عشر لعرض 

 في مول "ذا جيت" الحضوريسحر 

 
 

 
"  ’Threadاألزٌاء السنوي السادس عشر " ثرٌد  عرض كومنولث فً قطرقدمت جامعة فرجٌنٌا  -قطر الدوحة،

 49و  48و  47على ثالث لٌال متتالٌة وممثلً وسائل اإلعالم و كبار الشخصٌاتو، عشاق الموضة من للجمهىر
 "ذا جٌت". مولة هذا العرض الساحر فً استضافوقد قامت شركة السالم الدولٌة ب .5148 ،ابرٌل

 

 

ثمانٌة من طلبة قسم تصمٌم األزٌاء قدم هذا العرض أعمال طلبة تصمٌم األزٌاء فً سنتهم الجامعٌة الثانٌة والثالثة و
 بٌنٌت مالٌا، مرشد كندة، السلطانوهم كل من الطالبة تماضر  –من هم على أبواب التخرج فً سنتهم النهائٌة و

بتقدٌم  حٌث قام كل منهم . تشنر  ثرٌا السعٌد، مروة، أدونٌس دٌلون، دروٌش آل مرٌم السوٌدي، عائشة، هنري
 .واإلبداعٌةالجمالٌة تخرج تضم أزٌاء للنهار والمساء وتعكس رؤٌتهم مجموعة منتقاة كمشروع لل

 

أما .  مطرزةتركت انطباعا قوٌا فً الحضور بما تحتوٌه من زهور  "Blooms "فمجموعة تماضر السلطان 
 الحكاٌات الخرافٌة فً الشر ملكاتالعدٌد من " فعزضث أسياء Elizabeth.Haunted"  رشدم كندةمجموعة أزٌاء 

والدرامٌة باستخدام مثٌرة الو مبالغ فٌهاال الٌاقاتحٌث عرضت العدٌد من الفساتٌن والعباءات السوداء ذات . والخٌال
، رسالة شخصٌة نقل إلى "Manic Depressionت من خالل مجموعتها " هدفف هنري بٌنٌت مالٌا أما الرٌش.

 فً منقطةال األزٌاء السوٌدي عائشة استخدمت. من العاطفة النقٌضٌن لنقل بولوك جاكسون بٌراتعت تضمنالتً و
 The أما مجموعة ". المستوحى من الستٌنات سحرهاة مؤكد"  Fashion as Artمجموعتها التً اطلقت علٌها " 

Detailsدٌلون  بقًفً حٌن . التفاصٌل الضوء على وتسلط والتشطٌب  الحرفٌة االنتباه إلى فتلفت " لمزيم الدرويش
" جمعث Triggered Metamorphosis " مجموعتهف الطبٌعة.: ادر إلهامه على المدى الطوٌل مصل اوفٌ أدونٌس

 توقعات المجتمع.و الطبٌعة البشرٌة قائمة بٌنالتً ٌراها  التوتراتلتكرار  الهٌكلٌة الخٌاطة الفراء مع
فٌها  تتكامل والتًمه سيارجها لمديىة ويىيىرك " Bonsoir NYCفاستوحت مجموعتها "  سعٌدال مروةأما 

انتقلت من  تشنر والتً ثرٌا جامعة فرجٌنٌا كومنولثأما طالبة  معاصرة. بطرٌقةتول الوالجلود و الكورسٌهات
من والٌة  إلى الصحراءالحضور . إلتمام سنتها النهائٌة قطرالجامعة فً  رٌتشموند الىث فً جامعة فرجٌنٌا كومنول

وعن ذلك علقت قائلة : " مشهد " مشهد.ال فً أٌضا الثقافة، ولكن فًتحوال كبٌرا  طفق ٌعنًال  الحضرٌة فرجٌنٌا
فً سنتً النهائٌة فً  بلدي عن أنماط مختلفة استكشافً تنألهمإبداعٌة و منصةهٌأ لً البٌج صحراء قطر والطبٌعة 

نساء، للناعمة الالخفٌة و القوة" مسحىحاة مه  Modern Warrior مجموعتً األخٌرة "وأضافت : " تصمٌم األزٌاء.
 ". األوسط فً منطقة الشرق على وجه الخصوص هاالتً وجدتو
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 جامعة فرجٌنٌا كومنولثدعت لجامعة فً قطر، افرع والجامعة األم بٌن  فرص التبادل لتعزٌز وفً محاولة أخرى
، فً رٌتشموند األزٌاءتصمٌم قسم  طلبةثالثة من ، تشويهالً و فٌالسكٌز رٌنٌه، فٌالون غابرٌٌالفً قطر كل من 

  الدوحة. فًألزٌاء من تصمٌمهم لة مجموع لتقدٌمومن هم أٌضا على أبواب التخرج 
 من خالل تعزٌز معنى أعمق" Threadالعرض "ثرٌد موضوع  ىأعط ف،والضٌ نٌالمصممهؤالء  استضافة

ركزت : "فٌالسكٌز وقال ، األوسطإلى الشرق  زٌارتهم األولىهذه  كانت .دولٌا اإلبداعًالتعاون وفرص التواصل 
فقد شد انتباهً بمدى نظافته ودقة خٌاطته وطرٌقة ، القطرٌٌنلرجال ل التقلٌدي، اللباس الثوب"انتباهً على رسم "

 الخاصة بهم. العباءات لتجمٌل الكسسواراتل المرأة العربٌة كٌفٌة استخدامفقد فتنتا بتشوي و فٌالون أما" صقله
 
  

. روالن ستٌفان الفرنسً الشهٌر مصمم األزٌاءأعمال  إلى جانب ممجموعاته شرف تقدٌم الطالب نال، هذا العام
الذي ٌفخر اآلن بأنه ، وفقط عمرهفً الرابعة من  ندما كانة عأمرفستان إل أول رسمبأنه قد  ٌتذكر الذي المصمم

سؤاله من أٌن ٌستوحً  وعندبأن ٌكون له عالمته الخاصة فً ابتكار األزٌاء الراقٌة. حلمه استطاع ان ٌحقق 
الهندسة من أفكاري مستوحاة فً األساس  "رسوماته وتصامٌمه وعن كٌفٌة ابتكاره ألزٌائه الخاصة ، رد قائال : 

 ٌتعلق األمر، ولكن عندما الذكر واألنثىالظل، الضوء و بٌن التناقضاتباإلضافة إلى اإلٌحاءات من  المعمارٌة،
 التوازن الصحٌح بٌن جمٌع المكونات.". إلى الطبخ ، فأنت تحتاج  إلى حد كبٌربابتكار هذه التصامٌم فأنه ٌشبه 

 

 

 مع، فً قطروإقباال ٌلقى رواجا كبٌرا حدثا سنوٌا  اآلنأصبح قد و، 4111منذ عام  سنوٌاهذا العرض ٌعقد 
جامعة فرجٌنٌا  اتخرٌجإحدى ، سانغوٌسا نامارٌوسائل اإلعالم. الضٌوف و نمصممٌال، ومن الخارج المدعوٌن
جامعة فرجٌنٌا  فً حرممجموعتها للتخرج  تقدٌم تتذكر السالم، فً محالت اآلن عملوالتً ت ،5145 كومنولث
 إلى خبراتهم إلظهار للطالب المزٌد من الفرص ٌفتحذا جٌت  مول فً سالمال" فً المدٌنة التعلٌمٌة. كومنولث

 فً قطر هً جامعة فرجٌنٌا كومنولثبأن أعمال طلبة  لمجتمع القطريل "هذا ٌظهرمارٌان ول تق"، جمهور أوسع
 ".جامعً  مجرد مشروع أكثر من

 

 

 Wفندق  جائزةوقد حصل على . هذا العامتم اإلعالن عن أسماء الفائزٌن فً جوائز وفً ختام الٌوم األخٌر للعرض 
 W فندق مدٌر التسوٌق فً الجائزة قام بتقدٌم" .  The Detailsمجموعتها "عن دروٌش الالدوحة هذا العام مرٌم 

منصة كفً جمٌع أنحاء العالم، آخر الدوحة، وفندق دبلٌو  W فندق الفرصة لالستفادة منالجائزة تضمن تالدوحة و
والتً تم السالم، أما جائزة . العاملى مدار التً تقام عفً المناسبات المختلفة  األزٌاء الخاصة بهالعرض مجموعات 

السٌد  شركة السالم العالمٌة لالستثمارل دارة والرئٌس التنفٌذياإلرئٌس مجلس من  5146اإلعالن عنها فً عام 
وقد حصل على .إلى الحٌاة المهنٌةمصمم طالب الطالب المتخرج من دعم انتقال والتً تهدف إلى عٌسى أبو عٌسى، 

خالل تطوٌر وتصمٌم والتوجٌه اإلرشاد تقدٌم مالٌا بٌنٌت هنري. وتشمل الجائزة جة الخرٌ هذا العام جائزة
 أماالدوحة. فً  سالممتاجر الفً لها ا بشكل حصري من خالل مساحة مخصصة مٌتم بٌعهس، من األزٌاءمجموعتٌن 

علٌها أٌضا الطالبة وقد حصلت . GLAMجائزة والتً تقدم وألول مرة هذا العام فهً مساء هذا اللاألخٌرة الجائزة 
  ".Manic Depressionمجموعة أزٌائها " الٌا بٌنٌت هنري إلبداعها المتمٌز فً م

 
 

أعماله لهذا العام باحتفال صاخب لألزٌاء. نتوجه بالشكر إلى  تصمٌم األزٌاء رنامج" ٌختتم بThread"ثرٌد  مع
فً قطر  جامعة فرجٌنٌا كومنولث. كما تواصل المتواصلعلى دعمها  العلوم وتنمٌة المجتمعللتربٌة ومؤسسة قطر 

فً  الغد قادة الٌوم وخرٌجالٌوم الذي سٌصبح فٌه  ونحن نتطلع إلى فً البالد. المتنامٌة صناعة األزٌاء تطوٌر تعزٌز
 .واألزٌاء الموضة عالم

 

  قطر في كومنولث فرجينيا جامعة

 
 ، رٌتشموند فً التصمٌم فنون كلٌة كومنولث فرجٌنٌا المرموقة الجامعة من فرع هً قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة

 فرصة للطالب قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تقدم. قطر مؤسسة مع الشراكة خالل من 4111 عام تأسست. فرجٌنٌا



. والطباعة والرسم الداخلً والتصمٌم الغرافٌك وتصمٌم األزٌاء تصمٌم من كل فً الجمٌلة الفنون بكالورٌوس على الحصول
 . التصمٌم فً الجمٌلة الفنون ماجستٌر و الفن تارٌخ فً البكالورٌوس درجة أٌضا تقدم كما
 

 رؤٌتها تحقٌق ، المجتمع وأنشطة األبحاث ومشارٌع برامجها جمٌع خالل ومن قطر فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تواصل
 شاملال سنويال برنامجها إلى فباإلضافة. والتصمٌم الفن خالل من االبتكار و االبداع على قادرا قطري مجتمع خلق فً المتمثلة

 فً كومنولث فرجٌنٌا جامعة تستضٌف األزٌاء، وعروض والمحاضرات المعارض من واسعة مجموعة ٌشمل والذي عامالو
 المصممٌن جذب على ٌعمالن اللذان اإلسالمً، للفن خلٌفة بن حمد ومنتدى" تصمٌم" الدولً التصمٌم مؤتمر سنتٌن وكل قطر

 التعلٌمٌة الجوانب حٌوٌة تعزٌز على تعمل والمجتمع الجامعة بٌن مستدامة شراكات لتعزٌز العالمٌٌن والمفكرٌن واألكادٌمٌٌن
  www.qatar.vcu.edu:  للجامعة اإللكترونً الموقع زٌارة ٌرجى المعلومات من للمزٌد. قطر فً والثقافٌة واالقتصادٌة

 
 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

 
مؤسسة خاصة غٌر ربحٌة تدعم دولة قطر فً مسٌرة تحول اقتصادها ( QF)مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع 

  .نسان، بما ٌعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكملهالمعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفً من خالل إطالق قدرات اإل
الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً، وتتولى  بمبادرٍة كرٌمٍة من صاحب السمو األمٌر الوالد 4118تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.
 

لشاملة للتعلٌم، والبحوث والعلوم، وتنمٌة المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعلٌم تلتزم مؤسسة قطر بتحقٌق مهمتها االستراتٌجٌة ا
ٌجذب وٌستقطب أرقى الجامعات العالمٌة إلى دولة قطر لتمكٌن الشباب من اكتساب المهارات والسلوكٌات الضرورٌة القتصاٍد 

ًٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجٌا عن طرٌق استخالص الح لول المبتكرة من المجاالت العلمٌة األساسٌة. مبن
وتسهم المؤسسة أٌضاً فً إنشاء مجتمع متطّور وتعزٌز الحٌاة الثقافٌة والحفاظ على التراث وتلبٌة االحتٌاجات المباشرة 

 .للمجتمع
 

  .http://www.qf.org.qa للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشارٌعها، ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً
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