
 
 
 
 
 
 

 

 خبـــــر صحفــي
 صادر من المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي لممهرجانات والتجزئة 

 

 يقدم جرعات مشوقة من الفعاليات "مهرجان دبي لممأكوالت"

 خالل عطمة نهاية األسبوع األخيرة
، الذي تنظمو مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، "ميرجان دبي لممأكوالت"تعتبر فعاليات :2016 مارس 8،دبي

محبي المأكوالت ، حيث يمكن لمفضمة لدى الكثيرينوجيات إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، 
والعائالت المقيمة والسياح القادمين إلى اإلمارة من االستمتاع بأجمل األوقات من خالل مجموعة مميزة من 

 من تعمم آخر عامجميور وعشاق الط األخيرة، حيث سيتمكنعطمة نياية األسبوعخالل التجارب التي يقدميا 
أساليب الطيي وأحدث النكيات والمذاقات في العالم، باإلضافة إلى فرصة التقاء رّواد ومشاىير عالم الطيي، 

أحمى األوقات مع العائمة وتناول أشيى األطباق واالستمتاع بالفعاليات الترفييية العديدة التي قضاء فضال عن 
. يقدميا الميرجان لممقيمين والسياح عمى حّد سواء، مع فرصة ربح جوائز قّيمة

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 :وفيما يمي جدول الفعاليات خالل عطمة نياية األسبوع األخيرة
 

 "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"
 مارس 12 فبراير إلى 25 

 سواء كان من ينزائرالاألنشطة الرائعة لكل تقديم"يتشيكايت ب"في"كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"فعالية تواصل 
محبي الطعام أو األزياء أو حتى المياقة البدنية، لتصبح النسخة الجديدة من ىذا الموسم الفعالية الرئيسية 

.  لمميرجان ولتكون الوجية األمثل لمقيميوزّوار الدولة عمى حّد سواء
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

ويحفل جدول نياية األسبوع بالعديد من الفعاليات تبدأ يوم الخميس مع الحرفيين المحميين، وعروض الطيي مع 
، في حين يشيد يوم الجمعة أنشطة حافمة لمعائمة  مثل "المأكوالت تمتقي مع الفن"صاني والعينات المجانية، و

الذي يقدم المياقة والترفيو لألطفال، والطيي مع األطفال برعاية " ماي جيم"العناية باألميات واآلباء واألطفال، و
،ومأكوالت وأمسيات وأفالم عمى الشاطئ التي تقدم أفالما من ديزني تستمر "نزىة الفن"، و"اإلسالمي لألغذية"

لألطفال، وتحدي " ىوال ىوبا جام"حتى العاشرة ليال، أما يوم السبت فيقدم سوقا ألفضل منتجات المزارعين، و
، باإلضافة إلى قراءة القصص "ستيريو ساوند"الطيي الذي يشيد منافسات المطاعم، وعروض الموسيقى الحية 

 ".بوك منش"لألطفال في كافيو 
 

  ومراكز التسوقلتعميم فنون الطهي" سكافا"دروس الطهي االحترافية مع أشهر الطهاة في مدرسة سمسمة 
  مارس10-11



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2016 مارس 11 تستمر سمسمة دروس الطيي االحترافية مع أشير الطياة برعاية اإلسالمي لألغذية حتى 
فنون  لتعميم "سكافا"حيث سيتكمن الزوار الكبار والصغار من تعمم أساليب طيي وميارات عديدة في مدرسة 

 .في دبي أو في مطاعم مختارة في جميع أنحاء المدينة الطيي
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

" سكافا"، في حين تقدم مدرسة "كولينري بوتيك" مارس تقديم دروس طيي في مطعم 10ويشيد يوم الخميس 
مع الشيف توم أرنيل، والتي تبدأ من الخامسة وتستمر حتى " اإلسالمي لألغذية"دروسا في الطيي برعاية 

 مارس، الجمعة دروس طيي محمية مع الشيف جان جورج 11كما يشيد يوم . الساعة السادسة والنصف مساء
 .والشيف كولين كالغ تبدأ من الساعة الخامسة وتستمر حتى السادسة والنصف مساء

 
 مذاق دبي

  مارس، مسرح مدينة دبي لإلعالم10-12
من أكثر الفعاليات جماىيريًة ومتابعًة من قبل عشاق الطعام في دبي، وتأتي دورتيا " مذاق دبي"تعّد فعالية 

التاسعة ضمن ميرجان دبي لممأكوالت لتعد الزوار بالجديد من المأكوالت العالمية والمشروبات الفريدة والموسيقى 
" مذاق دبي"وفي عاميا التاسع تنضم إلى فعالية . الرائعة مع تزايد عدد الزوار والعارضين وأنواع المأكوالت سنوياً 

العديد من المطاعم الراقية وموردو األغذية والمشروبات والبرامج التفاعمية المبتكرة لمطيي وتجربة المأكوالت، 



 
 
 
 
 
 

 

ناثان أوتالو، توم أيكينز، ألفرد : وسوف تحتفل الفعالية باستضافة عدد من الطياة المشاىير في العالم مثل
براساد، وأتول كوشار، جون تاناكا، تيم أندرسون، لوكا توماس، وألفريدو روسو، والثنائي الديناميكي رضا محمد 

 .وجيني موريس
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

الفعاليات األساسية 
 مارس  12 حتى

، أفضل مطاعم دبي وأحبيا لمزوار ستغير منظور تجربة الطعام العادية "ميرجان دبي لممأكوالت"بالتعاون مع 
 باإلضافة إلى التجارب العائمية ل مطعم،بتقديم برنامج خاص يعرض أىم الفعاليات األساسية لك

 www.dubaifoodfestival.com.الممتازة
 

 احتفاالت المأكوالت الشعبية في القرية العالمية 
  مارس 12حتى

تستمر القرية العالمية في تقديم أطباق شيية ضمن فعالية احتفاالت المأكوالت الشعبية في القرية العالمية في 
 .  المطاعم والمقاىي واألكشاك المتواجدة في القرية العالمية

 
 األطباق المفضمة

  مارس 12حتى 
 األطباق حدثوالتي تضم أ" األطباق المفضمة"إمارة دبي عروضًا خاصة تحت اسم في تقدم المطاعم المشاركة 

، من أي من المطاعم Signature Tastes" األطباق المفضمة" حيث باإلمكان طمب واحدة من .شياىاوأ
 250المشاركة ليحظى بفرصة ربح بطاقات مصرف أبوظبي اإلسالمي، فيما تبمغ القيمة اإلجمالية ليا حوالي 

 .ألف درىم
 

 مهرجان المأكوالت في بيتك
  مارس12حتى 

تتيح ىذه الحممة الترويجية لألشخاص التسوق في محالت السوبرماركت واليايبرماركت المشاركة في الحممة من 
 درىما فييا، حيث يحصل كل منيم عمى قسيمة 250دخول السحب عمى جوائز قيمة كل أسبوع بعد إنفاقيم 

وتشارك في ىذه الحممة الترويجية محالت السوبرماركت واليايبرماركت كارفور، . ألف درىم50شرائية بقيمة 
 .ولولو، وسبينس، وجيان، واالتحاد التعاونية، وويتروز

 
 دبيمأدبة طهاة 

 مارس 12حتى 

http://www.dubaifoodfestival.com/
http://www.dubaifoodfestival.com/


 
 
 
 
 
 

 

 قدمًا، مبنية عمى 40دبي في غرفة ذات واجية زجاجية مكيفة مضاءة عمى ارتفاع مأدبة طياة سوف تكون 
عمما بأنو يمكن الفوز بيذه الفرصة . حاويات شحن نمطية، وتقوم عدة مطاعم بتقديم أطباق شيية في كل يوم

 .من خالل المسابقات التي تنظم عمى قنوات وسائل اإلعالم المختمفة

 
 مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم

سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر : تقدم مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم وىي
انفق، تذوق "معيصم حممة ترويجية، إضافة إلى عدد من األنشطة المختمفة خالل الميرجان، والتي تتضمن 

 . ، والتي سوف يذىب ريعيا لصالح األطفال المحتاجين"واربح
 

 ميركاتو
  مارس12حتى

 درىم في أي من المطاعم أو ١٠٠، حيث بإمكان كل من ينفق "تسوق وأربح"ينظم ميركاتو حممة ترويجية 
كما يتضمن العديد من  .لفوز بجوائز رائعةلالمقاىي في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا الحصول عمى فرصة 

 . األنشطة والفعاليات
 

 دبي فستيفال سيتي مول 
  إبريل 30حتى 

 .بإمكان زوار دبي فسيتفال سيتي مول التمتع بمجموعة من الفعاليات الرائعة
دبي مول 

 ميرجان مسيرةستقوم منافذ بيع المأكوالت والمشروبات في دبي مول أيضا بالترفيو عن العائالت واألطفال مع 
.  مارس12  االحتفاليةحتىدبي لممأكوالت

 
نزهات المدينة في سيتي ووك  

 مارس 12 حتى
.  الجميع إلحضار أصدقائيم وعائالتيمة ، ودعو City Picnicsتقدم سيتي ووك لمزوار فعالية نزىات المدينة

والتي تتضمن عمى مجموعة متنوعة من خيارات المأكوالت في المناطق المخصصة لمنزىات محاطة األلعاب 



 
 
 
 
 
 

 

وسوف يتم إعطاء المتسوقين سمة نزىة لشراء وجبة من اختيارىم . واألنشطة التي ال نياية ليا لمصغار والكبار
 .من أي من منافذ بيع المأكوالت والمشروبات في سيتي ووك

 
ل بارك وغامب

 مارس 12- فبراير25بوكس بارك،
 

ل وضمن فعالية غامب" انفق واربح"يحتفل بوكس بارك بميرجان دبي لممأكوالت من خالل مسابقة 
 درىم فأكثر ليحظوا بفرصة ربح جائزة 200 التي يمكن لمزبائن أن ينفقوا خالليا " GUMBALL PARKبارك

 أو وجبات مجانية في مطاعمبوكس بارك أو الحصول عمى  درىم30,000بسعر " دب جولد جامي"عبارة عن 
. عروض فريدة من المحالت التجارية والمطاعم

 
كعكة الحظ  

 مارس 12حتى
ضمن فعالية كعكة الحظ، بحيث يحصل " انفق واربح"ينظم ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس مسابقة 

٪ خصما عمى وجبة أو شراب مجاني من أحد 50المتعاممون عمى فرصة لمفوز بجائزة كبرى أو جائزة فورية مثل 
ويمكن لمعمالء أيضا الحصول عمى فرصة لمفوز بالجائزة الكبرى وىي عبارة عن كعكة الحظ الذىبية . المطاعم
.   درىم00030,بقيمة 

 
ابن بطوطة مول 

 مارس 12 حتى
عطاء أطفالك الفرصة لممشاركة في  يمكن االستمتاع بمشاىدة عروض الطيي الحي من قبل طياة عالميين، وا 

مساء  5:00األنشطة المختمفة لممخبوزات وورش العمل في عطمة نياية كل أسبوع في ابن بطوطة مول من 
 . مارس في عرض طيي10 حيث يستضيف الشيف جون تاناكا في . مساء10:00حتى 

 
سوق التنين سوق الطعام في 

 مارس 12 حتى
 درىما في أي من منافذ بيع المأكوالت والمشروبات في سوق 50بإمكان زوار ميرجان دبي لممأكوالت إنفاق 

 .  لمحصول عمى فرصة لمفوز بسيارة دودج2 وسوق التنين 1التنين 



 
 
 
 
 
 

 

 
 مطار دبي الدولي

  مارس12- فبراير12كل واربح، 
 درىما في أي من المطاعم المشاركة في الحممة الترويجية والمتواجدة في مطار دبي الدولي، 49عند انفاق 

، وكذلك St.Rogis Dubai ليال في الفندق الذي تم افتتاحو مؤخرا 5يمكن الفوز بجائزة عبارة عن قضاء 
 . رحالت عمى درجة رجال األعمال، وتجربة واحدة من خمسة أفضل تجارب تناول الطعام في المدينة

 
 درىم لشخصين، مع اطاللة مميزة 400 مارس، مقابل 12ويقدم كافيو فورتنوم آند ميسون حفل تذوق الشاي في 

 .عمى برج خميفة
 -انتهى-

 


