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 دولة اإلماراتل 46باليوم الوطني الـ  لتف"دبي للسياحة" تح

 

(دبي للسياحة) اليوم  نّظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي :2017 نوفمبر 29 ،دبي

  لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 46احتفاًء باليوم الوطني الـــ فعاليات متنّوعة (األربعاء) 

 

دائرة السياحة والتسويق لـ عامالمدير ال ،سعادة هالل سعيد المري رفع ،وبهذه المناسبة السعيدة

صاحب السمو الشيخ خليفة مقام "دبي للسياحة" أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى التجاري 

 ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه هللا، رئيس الدولة ،بن زايد آل نهيان
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،رعاه هللا، وإخوانهما حكّام اإلمارات وأولياء لس الوزراء حاكم دبيولة رئيس مجدنائب رئيس ال

المزيد من  العهود والشعب اإلماراتي األصيل والمقيمين على أرضها الطيبة، راجياً المولى عّز وجلّ 

 لدولتنا الغالية.م واإلزدهار  واألمن واألمان واإلستقرار التقدّ 

 

وم المجيد في تاريخنا، البد أن نتذكر مؤسس دولة اإلمارات وقال المري: "إننا ونحن نحتفل بهذا الي

المغفور له بإذن هللا تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل 

 . "مكتوم، طيب هللا ثراهما، وإخوانهما مؤسسي اتحاد اإلمارات

 

 
 

بين قيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي وأضاف: "إن احتفالنا باليوم الوطني هو تجديد للعهد بيننا و

ومواطني دولتنا، على بذل كل الجهد لكي تظل اإلمارات في صدارة األمم، فقد كان االتحاد إيذاناً 

بانطالق مسيرة العمل والتطور واإلبداع، وقد حققت الدولة خالل سنوات معدودة من عمر 

الدول الحديثة والعصرية وتحتل مكانة في مصافي  االتحاد قفزاٍت نوعية وتحّوالت جذرية جعلتها 

كز األولى في جميع مؤشرات التنمية والتطور  مرموقة عالمياً وتنافس البلدان المتقدمة على المرا

والرخاء. إننا إذ نعاهد هللا على مواصلة بناء المستقبل الذي تتطلع إليه دولة اإلمارات بمزيد من 



	 	 	
	

3	
	

فعة بلدنا وتحقيق رفاهية وسعادة سكانه من مواطنين العزم واإلصرار ولن نّدخر جهداً في سبيل ر 

 ومقيمين". 

 

على النشيد رنامج اشتمل البحيث  صباحاً، 9:30في الساعة في مبنى الدائرة بدأت االحتفاالت و

 "النهمة"، وكذلك أقيمت عروض الفرق الشعبية ومنها وكلمة ترحيبية من المدير العامالوطني، 

، ورقصات شعبية لطلبة "الحربية"، و"العيالة"الغوص والتجارة، والتي ارتبطت بالبحر ورحلة 

 تاستقطبتي النقش بالحناء الفعالية إلى جانب  ،كما كان هناك أعمال حرفية يدوية، المدارس

الجميع، ودعوتهم لتناول الهدايا التذكارية على العديد من الموظفات والزائرات، كما تم توزيع 

جميع عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع من ر الوجبة الغداء، فيما عبّ 

 .م لإلمارات في ظل قيادتها الحكيمةمواطنين ومقيمين متمنين المزيد من التقدّ 

 -انتهى-

 
 

 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)

لى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في تتمثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إ

  .العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة

وير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا على دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتط

تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك 

ارات داخل مجموعة دبي للسياحة مكتب المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلد

 دبي للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ
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