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الفن

الوحيدة في الشرق األوسط اللي تجمع بين الفاعلية 

الجمال الثقافة الموضة

الثانية من جوائز النسخة هذه قصة 
٢٠١٩ربيع -مهرجان األزياء العالمي

ميرچيومونيكا والدكتورة مني المنصوري الدكتورة الشيخة فاطمه بنت محمد بنت صقر القاسمي تفتتح المهرجان بحضور 
وفينسنت ماك دوم



لجمالا
الشعر  والذين حضروا منومصففيالمكياج بين فنانين المنافسة رتحض

افضل إطالله نمطيه : في فئتينالمنافسة شرسة جميع أنحاء العالم؛ وكانت 
وأفضل إطالله معاصره

بمزيج ُمتفرد منالفاعلية تأتي 

الفن
والتي مونيكا بينينتنديالعالمية التشكيلية الفنانة كان الفن حاضراً بقوه عن طريق 

والتي تتميز بألوانها النابضة الضخمة استعرضت بعض من لوحاتها ورسوماتها 
الُمذهلهوالقصص مليئة بالمغامرة بالحياة وإلهام يُعبر عن حياة ذات معني 

والجمال والثقافة وعروض لفنما بين اتجمع اعليةف

األزياء؛ انها جوائز مهرجان األزياء العالمي؛ حيث 

مجموعه من الفنانين ومصممي األزياء  الفاعلية جمعت 

العالميين استلهموا اإلبداع من بريق ورونق دبي

ب عام التسامح، االحتفال بمناسبة 
الثانية من جوائز مهرجان األزياء العالمي والذي النسخة المنقضيمن مارس والثالثون , والعشرونانعقدت في التاسع 

دبيواألزياء، وذلك بمنتجع سوفيتيل بنخله جميرا والثقافة يعتبر اول فاعليه تجمع ما بين الفن والجمال 

روديكاالتشكيليهللفنانهحكايات و قصص 
-جوائز مهرجان األزياء العالمي) بينتيندي

(٢٠١٩ربيع

من متميزهاالفتتاح الرسمي إلطالق مجموعه 
-جوائز مهرجان األزياء العالمي) الكتب 

(٢٠١٩ربيع

جوائز مهرجان ) من إيطاليا اثناء المسابقة كاڤالليميريام 
(٢٠١٩ربيع-األزياء العالمي

األزياء
لألزياء ؛ فقد كان مهرجان األزياء العالمي بمثابة حلبة نزال سادتها روح من األناقة والجمال، حيث بالنسبة 

اجتمع ثالثة عشر مصمم أزياء من اكثر المصممين موهبه و إبداع؛ وتنافس مصممي األزياء المشتركين 

أفضل فستان"و " أفضل مجموعة أزياء"بالمهرجان علي جائزتين في فئتين وهما  ".

ثقافة
اعلية فاختاروا كان الجانب الثقافي حاضراً بقوه بحضور إثنين من الُكتّاب العالميين حيث 

مهرجان جوائز األزياء العالمي كي يكون المنصة األولي إلطالق أحدث أعمالهم األدبية : 

ثر والتي تعتبر واحده من أك-ميرچيومونيكا الدكتورة للكاتبة األلمانية " القفطان الذهبي "

.الُكتّاب الداعمين إلبراز التراث الثقافي العربي وكذلك العادات والتقاليد الخليجية

" ، ويلوك؛ والكاتبة ماريا أليسا انيتشينيجوستافوللكاتبين البرازيليين " الجرس األزرق

كويلووهي كذلك بنت اخ الكاتب البرازيلي العالمي باولو  .

&



جائزة -بروزنيسكياألمريكية إيميلي للمصممهايمليوسدار أزياء 
٢٠١٩ربيع-أفضل مجموعه أزياء بجوائز مهرجان األزياء العالمي

أزياءجائزة أفضل مجموعة 

افضل مجموعة أزياء بجوائز مهرجان األزياء العالمي نسخة جائزة 

بروزنسكيكانت من نصيب مصممة األزياء األمريكية إيميلي ٢٠١٩ربيع

والتي أتت بفكره وعرض أزياء " ايموليوس" التجارية العالمة صاحبة 
.الماسأقوي من " متميز وفريد، تحت عنوان  "

ة للمركز الثاني في فئة أفضل مجموعة أزياء، فقد كان مناصفو بالنسبة 

"باالريا"فيردي، ودار أزياء چيتاللمصممة " مافارو" اكسسواراتبين 
.ارومانيمن دولة دادرالتماداليناللمصممة 

احبة و في المركز الثالث لنفس الفئة، فقد كان مناصفة أيضاً لدار أزياء ص

؛ اانچليكبيرينا دي للمصممة اإليطالية " ميالنوأوتيليه " التجارية العالمة 

الرومانية الريسا للمصممة " مونارا"التجارية العالمة ودار أزياء صاحبة 
لوبيو

جائزة أفضل فستان بجوائز مهرجان األزياء 
للمصممهبارافيالدار أزياء ٢٠١٩ربيع-العالمي

موخيدينوفاجولناراالزباكستانيه

جائزه أفضل -سابينا بيلوا من الكاميرون
-جوائز مهرجان األزياء العالمي)عارضه أزياء

(٢٠١٩ربيع

ناشئهكوتور وجائزه افضل عالمه تجاريه آيليتا

جائزة أفضل فستان

ر الفستان المعاصر الغي-"أفانجارد" كانت تحت مسميالنسخة أفضل فستان لهذه فئة 

-تقليدي

قوية يها فالمنافسة وبعد التصويت من لجنة التحكيم لتحديد الفائز بهذه الفئه والتي كانت 

فقد كانت بالمهمة السهلة؛ الفائز ليست اختيار والتي جعل مهمة لجنه التحكيم في 

ارجولنللمصممة األوزباكستانية " فاشونبارافيا" من نصيب دار أزياءالجائزة الكبرى 

لمصممة األزياء"  ايمليوس"للمركز الثاني فكان من نصيب وبالنسبة ؛ ميخيدينوڤا

للمصممة " سترايو" ؛ والمركز الثالث لدار أزياء بروزنسكياألمريكية إيميلي 

".سامرجيتانإيوانا" اإليطالية 

من كازاخستان صاحبة آيليتاوكان هناك جائزه خاصه لمصممة األزياء الموهوبة 

والتي كانت احد المشاركات في الموسم األول من" كوتورآيليتا" التجارية العالمة 

أفضل"المهرجان؛ والتي أشاد الجميع بموهبتها في التصميم، وحصلت علي جائزة 

في أقل من عام في أكثر المذهلة حيث  ُعرضت مجموعاتها " ناشئةعالمه تجاريه 

. من بلد حول العالم منها فرنسا مروراً بموناكو وروسيا وكازاخستان

:أفضل عارضة أزياءجائزه 

ا من نصيب عارضة األزياء السمراء الجميلة سابينا ليبوالنسخة هذه الجائزة كانت 

.من دولة الكاميرون



مني المنصوري؛ والتي اختارتها أسرة المهرجان رئيساً لما لها من المصممة اإلمارتية الدكتورة ترأست لجنة التحكيم 

في الصفوة تأثير قوي ومساهمه فعاله في مجال األزياء محلياً وعالمياً؛ وضمت لجنة التحكيم مجموعه مختاره من 
.والموضةوالجمال والثقافة مجاالت الفن 

وري مني المنصالدكتورهمعالي الشيخ عُبيد بن سُهيل آل مكتوم يسلم 
الدكتورهواإلطالق الرسمي لكتاب . تستلم درع تكريم المهرجان

"الذهبيالقفطان"ميرچيومونيكا 

؛ جوائز مهرجان األزياء العالمي كان له الشرف ان يكون النسخههذه في و

مونيكا ميرچيو الدكتورهاأللمانية الكاتبهإلطالق آخر أعمال منصهاول 
.المنصوريمني للدكتورة والذي أهدته " القفطان الذهبي" تحت عنوان .

اإلمارتية كذلك تشرف المهرجان بمنح جائزه خاصه لمصممة األزياء 

مني المنصوري لجهودها المبذولة في مجال فن تصميم األزياء  و الدكتورة 

ل سمٌو الشيخ ُعبيد بن ُسهيل آمعاليالجائزةمجمل أعمالها؛ وقام بتسليم 
.مكتوم

:؛ من الشمال الي اليمين٢٠١٩ربيع-منصة التحكيم لجوائز مهرجان األزياء العالمي

محمود؛نادينالعبيدلي؛أملمنصور ماچاري؛دكتورماريا , نيسربنت دوم؛هندماك المنصوري؛فينسينتمني القاسمي؛الدكتورهفاطمه بنت محمد بن صقر كويلو؛الشيخةإليسا؛ ماريا انيتشينيجوستافو
.ميستوقباني؛مها

المتميزة النخبة وبهذه المناسبة كان للمهرجان الشرف  لتكريم هذه 

الحاضرة والذين القوا استحسان الحضور ووسائل اإلعالم 

.نبالمهرجا

أيقونة "علي درع تكريم المهرجان  " دومماكڤينسينت"حصل

المدير الفني لمجموعه من بيوت هو"دومماكفينسينت" و-" الموضة

ل ؛ وهو كذلك مقدم تليفزيوني وممث" فيتونلوي "مثل العالمية األزياء 

ا والمذاع في بولند" توب موديلنيكست" ومحكم في البرنامج الشهير 
وبلجيكاوروسيا  . 

"مونيكا ميرچيو علي درع تكريم الدكتورة األلمانية الكاتبة حصلت 
واألدبالثقافة أفضل سفير لإلمارات  في  "



اإلماراتي  منصور العبيدلي يستلم جائزه سفير اإلمارات بالشرق الدكتور 

في مجال الجمال؛ والدكتور منصور هو رجل أعمال إماراتي، وممثل األوسط 
لمنظمة مؤتمر التجميل العالمياألقليميوكذلك هو المدير  .

" في اإلمارات في ناشئة تستلم جائزة أفضل عالمة تجاريه " نيسرهند بن 

في مجال إماراتية مجال التجميل؛ وهند هي مؤسسه اول عالمه تجاريه 

وتم إطالق اول منتجاتها بالموسم " كوسماتيكساتش بي ان " وهي المكياج، 
٢٠١٨األول من المهرجان عام 

" وأمل محمود هي كاتبه " صاعدهفنانة تستقبل جائزه أفضل " أمل محمود

.متحدثة موهوبةتشكيليه وكذلك فهي فنانة صحفيه و 

وكان من ضمن لجنة التحكيم أثنين من اكثر المتاجر شهره بدوله اإلمارات 

الرعاة والذين حضروا دعماً منهم للمصممين الصاعدين، وكذلك كانوا 
.فستانأفضل مجموعه أزياء وأفضل الرسميين لجائزتي 

" تستلم درع تكريم المهرجان كأفضل عالمه تجاريه إمارتيه في" نادين قباني

درينيكستماي " مجال األزياء؛ ونادين هي مديرة التسويق بمجموعه  ”
.يبدبوهي واحده من اقوي المتاجر في مجال األزياء 

" تستلم درع تكريم المهرجان كأفضل عالمه تجاريه إمارتيه؛ ومها " ميستومها 

وهو واحد من " بوتيكسجرين بيرد " هي مؤسسه وكذلك المدير العام لمتاجر 
.بيبأبوظأقوي المتاجر في مجال األزياء 

"والكاتب الصحفي البرازيلي  " كويلوإليساماريا " والصحفية البرازيلية الكاتبة 

ء وأثنا. يحصالن علي درع تكريم المهرجان كأفضل كتّاب ُجدد" انيتشينيجوستافو

وقد قاموا " الجرس األزرق" التكريم كان للمهرجان الشرف في إطالق آخر أعمالهم 
.الحاضرينبعرض مقتطفات من الكتاب والذي القي استحسان وشغف 

.ناشئةتستقبل درع تكريم المهرجان كأفضل عالمه تجاريه " ماچاريماريا "

؛ كما انها صاحبه تصميم " دبيچادا" و المدير اإلبداعي ل مؤسس الهي وماريا 
.أمريكيمليون دوالر ١٧أغلي حذاء في العالم والذي قُدر ثمنه ب 



تستلم جائزة أفضل فنان تشكيلي صاعد ؛ وقدبينتنديروديكا

الفنية، بالمهرجان لوحتين ضخمتين من اخر أعمالها الفنانهعرضت 

حيث استطاعت ان تمزج بين روح وقصص من األلوان والرحالت 

اللوحات مستوحاه معقد وكانت سلسه في عمل فني بسيطة بطريقه 

من بريق دبي الساحر؛ وقد عرضت اللوحات حصريا بمهرجان 
.العالمياألزياء 

ها تستلم جائزة افضل مدون في مجال السفر؛ وقد بدأت لينكا رحلتجوسيفيوڤالينكا 

ها المئات من اآلالف وذلك بفضل نشريتعدى كمدونة منذ سنتين، ومع ذلك فعدد متابعيها 

لقصص مثيره من خالل سفرها الدائم جميع أنحاء العالم، هذه القصص حازت علي 
.متابعيهاإعجاب وتفاعل اآلالف من 

ال تستلم جائزه افضل مدون في مجچوزيفيوفالينكا 
-جوائز مهرجان األزياء العالمي) السفر والرحالت 

(٢٠١٩ربيع

ره وتعتبر سا. ساره شافني تستلم جائزه افضل مدون في مجال  األزياء

من شركاء المهرجان منذ الموسم االول بنشاطها وإبداعها المستمر؛ 

المهرجان مع ضيوف المميزة وقد اجرت العديد من الحوارات 
.وفنانينفيه من مصممين والمشاركين 

هالمروهذه . يستلم جائزة افضل مصور فوتوغرافيبوبليتايمليو

مهرجان األزياء العالمي قادما من ايمليواألولي التي يشارك فيها 

فرنسا خصيصاً لحضور فاعليات المهرجان؛ وهو من المصورين 

ل في التقاط الصور واألحداث بطريقه تجعالموهبة والدقة الذين لديهم 
.الخاصةكل صوره تتحدث بقصتها 

جوائز مهرجان ) الموضهساره شافني تستلم جائزه أفضل مدون بمجال 
(٢٠١٩ربيع-األزياء العالمي

جان جوائز مهر) تشكيليه صاعده فنانهتستلم جائزه أفضل بنتينديروديكا
(٢٠١٩ربيع-األزياء العالمي

جوائز ) يستلم جائزة افضل مصور فوتوغرافي بوبليتوايمليو
(٢٠١٩ربيع-مهرجان األزياء العالمي

بتغطية فاعليات المهرجان منذ الموسم دينستيموضة وقد حظيت مجلة 

أصبحت من اهم المجالت في مجال داينستيموضة االول، ومجلة 

علي جائزة المهرجان ألفضل تغطيه اعالميه المجلة وقد حصلت الموضة؛ 

السيد شهوان سيتي؛ وجاء في المركز الثاني سيفالمجلة وتسلم الدرع عن 
.دين؛ والمركز الثالث لمجلة ٢٤بجريده الديلي ميل المميزة رحمان لتغطيته 

جوائز مهرجان ) سيتي يستلم جائزة أفضل تغطيه اعالميه شاهوان
(٢٠١٩ربيع-األزياء العالمي



ارتيستميكبجائزة افضل مصفف شعر وأفضل 

النتائج عليوجاءت بين اكثر من عشر متسابقين، موجوده بقوهكانت المنافسة 
:النحو التالي

األوليالجائزة " رومانيا"من چوياباوال  .
في المركز الثاني" أوكرانيا" مندميتروككريستينا  .

.الثالثفي المركز " الفلبين" فلورس منجايسون

الفني؛ وقد قام الفريق بثالث عروض خالل لألداء ستوديوزكما استمتع الحاضرين بأداء الفريق اإلماراتي موشن 
.المهرجان والتي تنوعت بين رقص الباليه والرقص الحديث

انس "الهاندبانايدن لورينا؛ وكذلك الفنان السوري عازف "مغني األوبرا  اإليطالي بأداء كما استمتع الحاضرين 
.الحلبي "

تستلم جائزة أفضل عالمه تجاريه البيريالتجارية العالمه
(٢٠١٩ربيع-جوائز مهرجان األزياء العالمي) لمالبس األطفال 

.افانجاردجائزة افضل مصفف شعر وخبير مكياج  

:كاآلتيحاده بين المتسابقين، وكان قرار لجنة التحكيم المنافسة جانت 

"  من دميتروككريستين :خبيرة تجميل كافضلوحصلت علي جائزه المهرجان 
.أوكرانيا "

.مصفف شعرعلي جائزة افضل " رومانيا" من چوياباوال وحصلت  

علي درع ماسارااليونورااإليطالية وحصلت مقدمة التليفزيون و عارضه األزياء 

فازت في اكثر الملحوظة حيث المهرجان كأفضل عارضه أزياء انتشاراً إلنجازاتها 
.الماضيةمسابقه جمال خالل السنوات األربع ٤٠٠من 

جوائز مهرجان ) لوك افانجاردالفائز االول بجائزه 
(٢٠١٩ربيع-األزياء العالمي

تستلم جائزة افضل عارضه أزياء ماسارااليونورا
(٢٠١٩ربيع-جوائز مهرجان األزياء العالمي) انتشاراً 

المطرب أيدن لورينا من إيطاليا علي مسرح جوائز 
٢٠١٩ربيع-مهرجان األزياء العالمي

الفنان انس الحلبي من سوريا علي مسرح جوائز 
٢٠١٩ربيع-علي مسرح جوائز مهرجان األزياء العالمياستوديوزعرض موشن ٢٠١٩ربيع-مهرجان األزياء العالمي

مون فلورس يستلجايسونو دميتريكو كريستينا چوياباوال 
جوائز مهرجان ) جوائز افضل مصفف شعر و ميك اب

(٢٠١٩ربيع-األزياء العالمي

كأفضل عالمه تجاريه " البيري" التجارية االماراتية العالمة وقد تم تكريم 

المذهلة متخصصه في مالبس األطفال؛ حيث لديهم العديد من التصاميم إماراتية 
.االعمارباألطفال لجميع الخاصة والفريدة  .

بعرض أزياء خاص لألطفال واستعرضت اخر التصاميم " البيري"وقامت 
.الحاضرينكافة استحسان بأزياء األطفال ؛ وقد حازت الخاصة 





SPECIAL



والجمال والثقافة وعروض األزياء؛ انها جوائز ما بين الفن تجمع فاعلية 

مجموعه من الفنانين ومصممي الفاعلية مهرجان األزياء العالمي؛ حيث جمعت 

.دبياألزياء  العالميين استلهموا اإلبداع من بريق ورونق 
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ساندي: التجارية ةالعالم

أمانساندي : المصمم

كازاخستان: البلد
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ايوأتيليه: التجارية العالمة  ستر

سمرجيتانايوانا: المصمم

إيطاليا: البلد
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كريسانالكروميارا: التجارية العالمة 

كريسانالكروميارا: المصمم

رومانيا: البلد
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كوتورأيليتا : التجارية العالمة 

آيليتا: المصمم

كازاخستان: البلد
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ميالنوأتيليه:التجارية العالمة 

ينا: المصمم انچليكادي بيتر

اليا/ إيطاليا : البلد استر
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ه يوسف: التجارية العالمة  سمتر

ه : المصمم يوسفسمتر

المملكة العربية السعودية: البلد
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فاشونبارافيا :التجارية العالمة 

موخيدينوفاجولنار: المصمم

العربية اإلمارات -أوزباكستان : البلد

المتحدة
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ريلو: العالمة التجارية

  مونيكا : المصمم
بارتولوتش 

إيطاليا: البلد
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موناره: التجارية العالمة 

لوبيوالريسا : المصمم

رومانيا: البلد
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:التجارية والمصممير  العالمة 

ديچيتا للمصممة مافارو .فتر

دادارالت ماداليناللمصممة دادارالت باالريا

رومانيا: البلد
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ايمليوس: التجاريةالعالمة 

بروزنيسك  إيميل  : المصمم

األمريكيةالمتحدة الواليات : البلد
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ي: التجارية العالمة  البتر

سلطانلطيفه : المصمم

المتحدةاإلمارات العربية : البلد
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ي: التجارية العالمة  البتر

سلطانلطيفه : المصمم

المتحدةاإلمارات العربية : البلد
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تانوكيمطعم 

الراعي الحصري لالنتقاالت
كينج لونج باصاوتوايه جي 

اإلقامةراعي 
(البارشا)ان هوليداىفندق 

والشركاء الرسميين لجوائز مهرجان األزياء العالمي موسم ربيع للرعاة شكر خاص 
٢٠١٩

موفنبيكفندق 

الهداياراعي 

هند بن )كوزماتيكسبي ان اتش 

(للتجميلنيسر 

كديليڤينتاالستاذ الدكتور عيادات 

لمزيد من االستفسارات برجاء التواصل علي األرقام اآلتية : 

9710562882924:وتساب

+9710551231310

اإللكترونياو التواصل عبر البريد  :hithighevents@gmail.com

:او زيارة موقعنا علي االنترنت

www.hithighevents.com

+

http://www.hithighevents.com/

