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تحت عنوان: »أرض الخلود« وضمن »أسبوع الموضة في روما«

البحرينية شيماء المنصوري تطرح 
مجموعتها الجديدة للعام 2010 - 2011

§   الوسط - المحرر الفني

ليلة  »ألـــف  عــالــم  ــن  وم الــخــلــود،  أرض  مــن   [
مصممة  ــت  ــوح ــت اس ولـــيـــلـــة«، 
البحرينية  ــاء  األزي
ـــــــاء  ـــــــم ـــــــي ش
ــوري  ــص ــن ــم ال
من  ــة  ــوع ــم ــج م
ـــة  ـــي ـــراق األزيــــــــــاء ال
ضمن  بــهــا  شــاركــت  ــرة،  ــه ــب ــم وال
الشرقية(  )الليلة  »التامودا«  الموضة  أسبوع 
السابعة 2010 - 2011 في العاصمة اإليطالية 
ـــة خــاصــة  ـــرؤي ـــرض ب ـــع ــز ال ــي ــم ــث ت ــي رومـــــا، ح
كل  في  واإلبداع  باالنسجام  تميزت  ومختلفة، 
أجزائها، وخصوصًا في ألوانها وأقمشتها 

الفخمة المنتقاة بدقة وعناية.
ــــــــــاء شـــيـــمـــاء  ـــــــد تــــمــــيــــزت أزي وق
ــق الــكــريــســتــال  ــري ــب ــوري ب ــص ــن ــم ال
فقد  األلوان  أما  البحريني،  واللؤلؤ 
والمفرحة،  الساحرة  بقوتها  طغت 
الــخــمــري،  الــبــنــي  ملكية  ــاءت  ــج ف
الذي  والزمردي  الملكي،  واألســود 
ــر وخـــطـــف األنـــفـــاس  ــظ ــن ســــرق ال
األبيض  ــون  ــل وال ــع،  ــرائ ال ببريقه 
ــز إلـــى األنـــوثـــة، كــذلــك  ــرم ــــذي ي ال
ــي  ــض ــف ـــون الـــذهـــبـــي وال ـــل ــــاء ال ج
حاضرين  كالشمس،  بانعكاسهما 
وطريقة  جديدة  بألوان  وممتزجين 
ـــك حــضــور  ـــى ذل ـــف إل ــة، أض ــوف ــأل ــر م ــي غ

التركواز ومزيج من األلوان األخرى.
بأنها  ــوري  ــص ــن ــم ال تــصــامــيــم  وتــتــمــيــز 
جميلة  لــوحــات  ــا  ــه ــأن وك بــالــفــن  نــابــضــة 
مستوحاة من حديث المرأة، وهي تعبر عن 

الذوق الشرقي الراقي.
بــحــريــنــيــة  أول  ــد  ــع ت ــاء  ــم ــي ش أن  يـــذكـــر 
المتألقة  بمجموعتها  تخطف  وخليجية 
األنظار ضمن »أسبوع الموضة في روما«، وقد 
كوتور  الهوت  عالم  »سفير  لقب  على  حصلت 
كتالوج  قبل  من  الخليج  مستوى  على  لألزياء« 
بصدد  حاليًا  وهي  »كيلزيوني«،  العالمي  األزيــاء 

افتتاح دار أزياء عالمية في مملكة البحرين.
األســبــوع  هــذا  لكم  ــارت  ــت اخ ــط«  ــوس ال ــــوان  »أل
ــم شــيــمــاء  ــي ــام ــص ــــدث ت ــة رائـــعـــة مـــن أح ــوع ــم ــج م

المنصوري للعام 2010 - 2011.


