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 ايلي صعب

تموز  4في   العالمي إيلي صعب -  ولد مصمم األزياء اللبناني -
السيدة كلودين صعب وله منها ثالثة أوالد، إيلي  ، متزوج من4694

 (.اعوام 10) وميشال( عاما   41)، سيليو (عاما   41)

 موهبته منذ نعومة أظافره، ففي الثامنة من عمره كان يرسم برزت -

لتصميم  إنتسب الى مدرسة. الفساتين على الورق ويقّصها، ويحلم بتجسيدها على القماش يوما  ما
 .األزياء في باريس ومن ثم بدأ الحلم يتحقق

كازينو لبنان وفساتين األعراس، جرى على مسرح  (Haute couture) عرضه األول لألزياء الراقية -
هذا العرض النجاح الكبير، وتناولته وسائل اإلعالم كافة، لتحكي عن ذوق  القى. 4691في العام 

ظهار المرأة في أبهى حللها، من خالل قصاته المميزة إيلي صعب التي  الرفيع وقدرته على اإلبداع وا 
 .الشرق والغرب حضارتيتناسب كل األذواق والقياسات، ولمسته الساحرة الخاصة، التي مزجت بين 

الذي لم ينتظر هذا المصمم الشاب كثيرا   هذا النجاح كان بمثابة قوة دفع كبيرة وثقة بالمستقبل الزاهر، -
 .واقعا   ليراه

األزياء، وكان ينّفذها في دار األزياء الخاص به، والذي أنشأه في  انكب إيلي صعب على تصميم -
 .ب بشكل مدهش النساء من مختلف الدول العربيةوبدأت فساتينه تجذ .1982 بيروت في العام

 يتوقف عند هذا النجاح، فتابع تصاميمه المميزة وقصاته التي تتناسب وذوق المرأة في طموحه لم -

فيها  وبدأت أنظاره تتجه عبر البحار، الى عاصمة الموضة باريس، فعرض. كافة أصقاع العالم
 4661العام  إلى ان عرض في... سرا وغيرهامجموعاته من األزياء الراقية، كما عرض في سوي

، (Atlas Moda-week) خالل أسبوع الموضة في روما  4661مجموعة أزيائه لربيع وصيف 
 .روما كانت المرة األولى التي يعرض فيها مصمم أجنبي أو عربي في



 

 األلبسة الجاهزة

 8991العام  ففي خريف. الجاهزةتابع إيلي صعب مسيرة النجاح وحقق نقلة نوعية من خالل األلبسة  -
نفذت في  التي( 8999-8991مجموعة خريف وشتاء )وضع تصاميمه الخاصة لأللبسة الجاهزة 

في العاصمة اإليطالية  ولقد حققت هذه المجموعة نجاحا  كبيرا  وملفتا  . ايطاليا -  مشغله في ميالنو
 .وصّدرت الى معظم دول العالم

 ، أذهل المبدع0222وخالل مهرجان باريس لموضة ربيع وصيف  0225تشرين األول من العام  في -

الصعب التمييز  اللبناني إيلي صعب خبراء األناقة بتصاميمه المبتكرة لأللبسة الجاهزة، والتي كان من
وتحّوله الى المصمم األول  بينها وبين تشكيالت الخياطة الراقية، والتي كانت وراء شهرته العالمية

هذا العرض في باريس، شغف إيلي  أظهر. ت األنيقات في مختلف أرجاء العالملدى نخبة السيدا
 .الكمال صعب بالتفاصيل وتوقه الدائم الى
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