
   
 

 

 بيان صحافي

 خالل شهر رمضان الكريم العديد من الفعاليات المتنوعةدبي تحتضن 
لتتضمن العديد من الفعاليات  السادسة دورتياب "رمضان في دبي"حممة تعود : 6106يونيو  7دبي، 

واألنشطة المتنوعة التي تعكس األجواء الرائعة لشير رمضان الكريم، حيث تزيد ىذه الفعاليات من رونق دبي 
الزائر وليعيش تجارب مختمفة السائح و كوجية رائدة تزخر بالمعالم السياحية واألنشطة المختمفة التي تجتذب 

 .عن باقي األشير األخرى 

، حيث تقام عدة فعاليات تعكس العادات والتقاليد لفعاليات لتشمل األنشطة الثقافية والتراثية والرياضيةوتتعدد ا
اإلماراتية األصيمة، فيما يمكن اختبار فعاليات أخرى في مراكز التسوق والقاعات المغمقة، كما يمكن 

في حين تكتظ األسواق الشمس، كثيرة التي تقام بعد مغيب جمسات اإلفطار والسحور الاالستمتاع بأجواء 
وىو ما يدفع مراكز التسوق لفتح أبوابيا لساعات ومراكز التسوق بالمتسوقين والعروض الترويجية الجذابة، 

 الزاخرة بالحركة والحيويةتبقى دبي المدينة أطول بما يفسح المجال أمام مرتادييا لقضاء أوقات أمتع. وبيذا 
 .مميزةمعالم وأنشطة من  المدينة التمّتع بكّل ما تقدمووبإمكان زوارىا  ،عمى مدار العام

 وفيما يمي بعض الفعاليات التي تقام خالل "رمضان في دبي".

 الثقافة

 جائزة دبي الدولية لمقرآن الكريم
 غرفة تجارة وصناعة دبيالمكان: 
 يونيو 65يونيو إلى  6الزمان: 

الشيخ دمحم بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة  بتوجيو من صاحب السموّ  7991أطمقت ىذه الفعالية عام 
رئيس مجمس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، وتتضّمن منافسات حفظ القرآن الكريم، ومحاضرات عن اإلسالم 
في مواقع متعددة من اإلمارة. واليدف من ىذه الفعالية التأكيد عمى القيم اإلسالمية واالحتفاء بيا. وقد تمت 

 لعمماء اإلسالميين المشيورين عالميًا إلحياء ىذا الشير الفضيل.دعوة عدد من ا



   

  /http://www.quran.gov.aeلمعرفة المزيد عن اإلسالم وشير رمضان الفضيل، زوروا الموقع التالي:

 

 الفنون والثقافة في شهر رمضان
شير خالل عدد من األنشطة الثقافية والتقميدية من خالل المشاركة في  الثقافة اإلماراتيةيمكن التعرف إلى 

 .الكريم رمضان
 إفطار رمضاني   -األبواب مفتوحة، العقول متفتحة 

 لمتواصل الحضاري  بن راشد المكان: مركز الشيخ دمحم
 يوليو 4يونيو إلى  8الزمان: 

في قمب حّي  "اليواء فممق"توّفر التجربة الثقافية "األبواب مفتوحة، العقول متفتحة" التي تقام في باحة 
وتاريخ  ،الفييدي التاريخي في بر دبي القديمة فرصة تفاعمية لمعرفة المزيد عن شير رمضان الفضيل

، والتعاليم السمحة لمدين د اإلماراتيةالضيوف بالمأكوالت والتقاليبتعريف  ماراتيون يقوم إو اإلمارات وثقافتيا. 
 .اإلسالمي

 الموقع التالي:يمكن زيارة ، الفضيل لمعرفة المزيد عن الثقافة اإلماراتية في شير رمضان

http://www.cultures.ae/index.php/contact 

 

 

 مبادرات شهر رمضان -الحسين مركز األميرة هيا بنت 
 المكان: مركز األميرة هيا بنت الحسين الثقافي اإلسالمي

 يوليو 4إلى  يونيو 6الزمان: 
تقام سمسمة أنشطة إسالمية لمجتمع النساء المسممات في مركز األميرة ىيا بنت الحسين طيمة شير رمضان، 

 ، وتالوة قرآن، ومحاضرات إسالمية.تحديات قرآنيةوتشمل 
 نضّموا إلى التجّمعات الثقافية التي تحيي التقاليد من خالل زيارة الموقع التالي:ا

education/-and-http://princesshaya.net/english/interests/culture 

 
 

 يوم زايد لمعمل اإلنساني

http://www.quran.gov.ae/
http://www.cultures.ae/index.php/contact
http://princesshaya.net/english/interests/culture-and-education/


   

 دار رعاية المسنين المكان: 
 يونيو 62الزمان: 

تخميدًا لذكرى  يوم زايد لمعمل اإلنسانيمن شير رمضان من كل عام، تحتفل اإلمارات ب 79في اليوم الـ
 مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سمطان آل نييان، رحمو هللا، الذي توفي في ىذا اليوم.

وبّث الفرحة في قموب المسنين في شير رمضان ىذا:  مسنمنزل تعّرفوا عمى ثقافة دبي من خالل زيارة 
http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Pages/default.aspx 

 
 مسجد جميرا 

 المكان: طريق شاطئ جميرا 
 طيمة شهر رمضان

العالم العربي وأكثرىا تصويرًا في دبي. يتمّيز بالحجارة البيضاء التي مسجد جميرا من أجمل المساجد في 
شخص،  7011استخدمت في بنائو بحسب التقاليد الفاطمية العائدة لمعصور الوسطى. يتسع المسجد لحوالي 

 ويبدو بأجمل حّمة عندما يضاء في الغسق وتبرز الحرفّية الفنّية بأعمى درجاتيا.
اث واكتشفوا المزيد عن الثقافة اإلماراتية ودولة اإلمارات من خالل زيارة مسجد جميرا تمّتعوا بالثقافة والتر 

 /http://www.cultures.aeخالل النيار وقبل اإلفطار: 

 
 المدرسة األحمدية وبيت التراث 

 المكان: قمعة الفهيدي
 طيمة شهر رمضان

وبيت  الثقافة اإلماراتية بصورة تفاعمية في شير رمضان الفضيل ىذا، زوروا المدرسة األحمديةلالطالع عمى 
المذين يطمعانكما عمى التقاليد وماضي مدينة دبي عبر الصور من خالل مقاطع الفيديو، والتصاميم، التراث 

  School.aspx-Ahmadiya-Heritage/Pages/Al-Our-http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Liveواألثاث. 

 

 التسوق 
 سوق رمضان الميمي  

 ، مركز دبي التجاري العالمي5و 4المكان: قاعات زعبيل 

http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Pages/default.aspx
http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Pages/default.aspx
http://www.cultures.ae/
http://www.dubaiculture.gov.ae/en/Live-Our-Heritage/Pages/Al-Ahmadiya-School.aspx


   

 يوليو 6إلى  يونيو 62الزمان: 
يجمع سوق رمضان الميمّي باعة التجزئة من حول العالم ويتيح لمزّوار فرص تسّوق ومرح عائمّي ال تنتيي. 

ألف زائر  711بائع تجزئة ويتوّقع استقبال أكثر من  011سيضّم السوق الممتّد عمى عشرة أيام أكثر من 
 /http://www.ramadannightmarket.comخالل الشير الحافل بالحركة: 

 

  معرض إٌفنترا الرمضانً

 المكان: سنسٌت مول ، شارع الجمٌرا

 ٌونٌو  02إلى  51الزمان: 

يقوم عدد من تجار التجزئة المحليين ومن المنطقة بإبراز مهاراتهم ومواهبهم من خالل األزياء والمأكوالت  

وغيرها. حيث تقام هذه الفعالية لمدة خمسة أيام وذلك للعام الثامن على التوالي، وتشهد زيادة في أعداد 

 المشاركين كل عام. 
 

 مراكز التسوق في دبي

 التسوق بتمديد ساعات عمميم خالل شير رمضان المبارك،  تقوم العديد من مراكز

  ألعاب رياضية

 عالم دبي لمرياضة

 المكان: قاعات الشيخ سعيد، مركز دبي التجاري العالمي

 أغسطس 67إلى  يونيو 5الزمان: من 

لمرياضيين ومحبي الفعالية السادسة ىذا العام، سيتيح أكبر موقع رياضي صيفّي داخمي في اإلمارات احتفااًل ب
 الرياضة فرصة المشاركة في رياضات وبطوالت وأنشطة زاخرة بالحركة تستغرق عشرة أسابيع.

المتعّدد األىداف أربعة مالعب كرة قدم بخمسة العبين عمى كل جانب،  0172ويتضّمن عالم دبي لمرياضة 
كرة سمة، وممعبي كرة مضرب، وأربعة مالعب رجبي وكرة قدم بسبعة العبين عمى كل جانب، وأربعة مالعب 

وستة مالعب كرة ريشة، وممعب كريكت صغير، وممعب كرة طائرة، وحديقة كبيرة لمتزحمق ولركوب دراجات 
BMX  فضاًل عن ناٍد رياضي متطّور من توقيع ،TechnoGym مخصص لمصفوف الجماعية  استوديو، و

 لمتمارين عمى الدراجات. استوديوو 

http://www.ramadannightmarket.com/


   

رمضان ىذا وشاركوا مع صديق أو فرد من العائمة في بعض من ألعابكم  حافظوا عمى نشاطكم في شير
 http://www.dubaisportsworld.ae/pages/dswhomeالرياضية المفّضمة:  

 

 دورة ند الشبا الرياضية 

 المكان: مجمع ند الشبا الرياضي  

 يونيو 69إلى  7الزمان: 

تستضيف دورة ند الشبا الرياضية محبي الرياضة من الجنسيات كميا ميما كانت اىتماماتيم وتتيح ليم 
التنافس في ميادين رياضية متعددة تشمل كرة القدم، والكرة الطائرة، واالسكواش، وكرة المضرب المصّغرة، 

المضرب، والرماية، وسباق الكراسي، والقوس كمم، وكرة  11كمم، وركوب الدراجة مسافة  71والركض مسافة 
 والسيم.

 حافظوا عمى نشاطكم خالل الشير الفضيل وسّجموا أسماءكم عمى اإلنترنت عبر الموقع التالي:

www.nasst.ae 

 

 التنوع الغني في الموائد 
ستجدونيا في مختمف أنحاء المدينة، ومن خيارات األكل المتاحة استفيدوا من التجارب المذاقّية المتنّوعة التي 

 في عدد من أعرق وجيات دبي.

تقّدم كافة الفنادق في دبي سمسمة فعاليات تجمع العائمة واألصدقاء خالل شير رمضان، إضافة إلى جمسات 
و الطاولة ويستمعون التفاعل مع بعضيم البعض، فيما يمعبون الورق أو الشطرنج أإفطار وسحور تمّكنيم من 

 إلى موسيقى أصيمة. 

وتشتير دبي بكونيا بتنوعيا الغني في المأكوالت واألطباق العالمية، والسيما أنيا تنظم ميرجان دبي 
جنسية  011لممأكوالت عمى مدى ثالثة أسابيع، وىو ما يعكس التنوع الثقافي في اإلمارة التي تضم حوالي 

 متعددة الخمفيات الثقافية.

 

http://www.dubaisportsworld.ae/pages/dswhome
http://www.nasst.ae/


   

يز شير رمضان الكريم الذي ُيحتفل بو كل عام بجمعو الناس كافة من خالل األنشطة الدينية والثقافية يتم
 والفعاليات والمقاءات االجتماعية أو الميرجانات التي تعنى باألكل.

 

 

 

 دبي تفتح أبوابها لألعمال عمى مدار العام

 

 اليزردروم

 دبي - سيتي موتورالمكان: دبي 

 طيمة شهر رمضان

بإحدى قالع القرون الوسطى الممتدة أصدقاءكم واستمتعوا  اصطحبواىل ترغبون في خوض تجربة حماسية؟ 
متر مربع والتي تضّم مواقع قتالية عصرية. تحدوا أنفسكم وأصدقاءكم في معارك  011عمى مساحة 

 خصوم.بمسدسات الاليزر في موقع يشبو الحصن زّود بإنارة وضباب اصطناعي اليدف منو تحّدي ال

والبمياردو. زوروا الموقع التالي  X-Box و scalextricأما األشخاص األقّل مغامرة فيمكنيم التمّتع بألعاب 
2/-http://www.dubaiautodrome.com/contact .إلضافة مرح إلى صيفكم  

 

 

 آي فالي

 مردفسيتي سنتر المكان: 

 طيمة شهر رمضان

http://www.dubaiautodrome.com/contact-2/
http://www.dubaiautodrome.com/contact-2/


   

تحّموا بروح المغامرة في شير رمضان ىذا واشعروا بمتعة اليبوط بالمظالت في سيتي سنتر مردف. استمتعوا 
بكامل أيام أسبوعكم بالتحميق إلى ارتفاعات جديدة ضمن األنفاق الزجاجية في آي فالي دبي والتي يبمغ 

 أمتار. 71ارتفاعيا 

 رًا جديدًا في شير رمضان ىذا من خالل زيارة الموقع التالي:نّموا موىبتكم أو تعّمموا أم
dive-sky-how-http://www.theplaymania.com/ifly/learn 

 

 

in-www.visitdubai.com/en/discover/festivals/ramadan- : لمزيد من المعمومات، زوروا الموقع التالي

dubai 
 اكتشف دبي 

تحتوي دبي عمى الكثير من المعالم السياحية واألنشطة المختمفة التي تجعل تجربة الزائر إلييا ممتعة سواء 
 كانت قبل اإلفطار أو بعده. 

 حديقة الفراشات في دبي 

 ، دبي الند، بجانب دبي ميركال جاردن2المكان: جنوب البرشاء 

 طيمة شهر رمضان

كبر من نوعيا في العالم، والتي تعتبر من المقاصد السياحية الميمة في قم بزيارة حديقة الفراشات في دبي األ
متر مربع، عالوة عمى متحف لمفراشات، ومأوى لآلالف من   0211دبي. وىي تتضمن تسع قباب بمساحة 

 الفراشات من مختمف أنحاء العالم. 

 

 محمية رأس الخو لمحياة الفطرية 

 المكان: رأس الخور، دبي 

 رمضانطيمة شهر 

http://www.theplaymania.com/ifly/learn-how-sky-dive
http://www.theplaymania.com/ifly/learn-how-sky-dive
http://www.visitdubai.com/en/discover/festivals/ramadan-in-dubai
http://www.visitdubai.com/en/discover/festivals/ramadan-in-dubai
http://www.visitdubai.com/en/discover/festivals/ramadan-in-dubai


   

تعتبر المحمية من األماكن الميمة والمحميات القالئل في العالم، وىي مأوى لعشرات اآلالف من الطيور 
من الكائنات  21ألف من الطيور و  01ىكتارا، وتضم أكثر من  201المياجرة. وتمتد مساحتيا عمى 

 األخرى.

 

 جدول فعاليات شير رمضان 

 يمكن االطالع عمى المزيد من الفعاليات عمى الموقع اإللكتروني 
http://www.visitdubai.com/en/discover/festivals/ramadan-in-dubai 

 

 

 – انتيى -

 

 للمزٌد من المعلومات، الرجاء االتصال ب : 

 بانا بدوان / إٌدلمان دابو 
       Bana.badwan@edelmandabo.com  

+971551063769  

 

 عاٌدة البوسعٌدي/ دبً للسٌاحة 

     aalbusaidy@dubaitourism.ae 

 

  دبي لمسياحة حول
في جعل دبي في طميعة الوجيات السياحية الرائدة ومراكز األعمال البارزة في دبي لمسياحة تتجمى رسالة 

العالم، وعميو فيي تسعى إلى تعزيز الحمالت التي تعّرف بمدينة دبي وتسّمط الضوء عمييا وتستقطب السياح 
 واإلستثمارات إلى اإلمارة. 

 
ي واإلشراف عميو وكذلك وضع وتطبيق وتتولى دبي لمسياحة مسؤولية التخطيط لتنمية قطاع السياحة في دب

برنامج تسويقي شامل يتضمن حمالت إعالنية ونشاطات ترويجية عالمية. كما ُتعنى بشؤون منح التراخيص 
جيات والتصنيفات لكافة الخدمات السياحية بما في ذلك الفنادق ومشغمي الرحالت ووكالء السفر. ومن بين ال

mailto:Bana.badwan@edelmandabo.com
mailto:aalbusaidy@dubaitourism.ae


   

ومؤسسة دبي  ،وجدول فعاليات دبي ،مجمس دبي لممؤتمرات والفعالياتتحت مظمة دبي لمسياحة: المندرجة 
 . ، ومؤسسة دبي لمتسويق السياحي والتجاري لمميرجانات والتجزئة

 

 
 


