
   
 
 

 بيان صحفي

ل واحصصّوت لمطعمك المفّضل خالل فعالية الجواهر الخفّية في دبي 

 فرصة الفوز على 

 
على .لتسلط الضوء.2018ضمن مهرجان دبي للمأكوالت تعود فعالية الجواهر الخفّية  •

 في دبيعلى نطاق واسع  الفريدة المطاعم من عددٍ 

 جواهر خفية 10أفضل للفوز بلقب إحدى يتنافس مطعماً من جميع أرجاء دبي  35 •

ن التسجيل على موقع مهرجان دبي للمأكوالت والتصويت لمطاعمهم يلمقيميمكن ل •

بفرصة الفوز بألف  من سعداء الحظ ة مشاركينى عشر يناير وسيحظ 31قبل  ةالمفضل
 لكل منهم درهم

 

 
 



   
 
 

فــــي دبــــي  مجموعــــة مــــن المطــــاعم : تعــــود2018ينــــاير .XX دبــــي اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة؛ 

فعاليـــــــة الجـــــــواهر الخفيـــــــة ضـــــــمن مهرجـــــــان دبـــــــي انطـــــــالق إلـــــــى دائـــــــرة الضـــــــوء مجـــــــدداً مـــــــع 

، حيـــــــث ســـــــيحظى المقيمـــــــون والـــــــزوار مجـــــــدداً بفرصـــــــة التصـــــــويت علـــــــى 2018للمـــــــأكوالت 

المطــــاعم فــــي  مــــن 35مــــن نخبــــةاإلنترنــــت الختيــــار مطعمهــــم المفضــــل مــــن بــــين قائمــــة تضــــم 

ــــــي، وســــــيحظى  جــــــائزة مــــــن ســــــعداء الحــــــظ بفرصــــــة الفــــــوز ب مشــــــاركين 10جميــــــع أرجــــــاء دب

 .لكل فائز ألف درهم إماراتيقدرها 

 



   
 
 

 
 

مـــــدى التنـــــّوع الغنـــــي فـــــي المـــــأكوالت واألطبـــــاق الشـــــهّية فـــــي دبـــــي،  المطـــــاعم وتعكـــــس قائمـــــة

تقـــــدم األطبـــــاق مـــــن المطـــــاعم اإلماراتيـــــة الشـــــعبّية والتقليديـــــة إلـــــى المطـــــاعم التـــــي ال تـــــزال 

المحّضـــــرة علـــــى الطريقـــــة األصـــــلية والمنتشـــــرة فـــــي جميـــــع أرجـــــاء دبـــــي، ويعـــــزز هـــــذا التنـــــّوع 

مكانــــــة دبــــــي باعتبارهــــــا بوتقــــــة حقيقيــــــة تنصــــــهر فيهــــــا مختلــــــف الثقافــــــات. وقــــــد تــــــم اختيــــــار 

 .بأسعار معقولة..الجواهر الخفية بسبب تقديمها أللذ وأشهى األطباق



   
 
 

 

 
 

 عبــــــــــر  الموقــــــــــع 2018ينــــــــــاير  13حتــــــــــى للجميــــــــــع التصــــــــــويت مفتــــــــــوح اآلن  يشــــــــــار إلــــــــــى أنّ 

gems-visitdubai.com/en/dff/hiddenالتصـــــــــــويت الجـــــــــــدد الحـــــــــــاليين و . ويمكـــــــــــن للمســـــــــــتخدمين

ورغــــم أنــــه ال يمكــــن ألي مصــــّوت اختيــــار  متــــوفر.الحســــاب العبــــر  تســــجيل دخــــولهممــــن خــــالل 

كثــــر مــــن  ذاتــــه المطعــــم زيــــارة صــــفحة الجــــواهر الخفيــــة مــــرات عــــدة  يمكــــنمــــرة واحــــدة، إال أنــــه أ

 .خالل فترة التصويت، وذلك للتصويت لمطاعم أخرى واردة على الئحة التصفية

 .2018فبراير  6جواهر خفية في  10سيتم اإلعالن عن أفضل و 

 

 

 :الجواهر الخفية فعاليةبالمطاعم المشاركة في ما يلي قائمة  في

 المكان المطبخ اسم المطعم

 هور العنز إماراتي الخطار

 الورقاء إماراتي شاي آند كو

 أم سقيم إماراتي كرك ورقاق

 السطوة إماراتي الزفان كافيه

 حي الفهيدي التاريخي إماراتي، إيراني نفخ الورود

 النهدة مصري أبو ربيع



   
 
 

 الكرامة هندي األفاضل

 الرقة شرق أوسطي مطعم التواصل 

 أبراج بحيرات جميرا سريالنكي أيوبوان

 أبراج بحيرات جميرا تركي بودروم

 أبراج بحيرات جميرا هندي مقهى فانكي تاون

تشــــــــــــالكو مكســــــــــــيكان 

 غريل
 أبراج بحيرات جميرا مكسيكي

 منطقة المركز التجاري صيني داو شيانغ

 الكرامة هندي كافيهدارجيلنغ 

 تافيش ه
مـــــــــــأكوالت بحريـــــــــــة 

 آسيوية
 الكرامة

 أم هرير هندي كراب شاك

 ديسكفري جاردنز هندي حاجي سحاب

 أبراج بحيرات جميرا فيتنامي هانوي ناتشورالي

 الكرامة لبينييف هوت بااليوك

 البرشاء مغربي جبال األطلس

 الخليج التجاري هندي اليكسايد سبايس

 دبي مرسى  هندي، صيني لينميموري 

 الكرامة هندي مطعم أوميديفان

 الكرامة هندي راسوي غار

 بني ياس، ديرة إيراني ليالي شيراز

مطعـــــــــــــــــــم ومقهـــــــــــــــــــى 

 سمات
 مردف إماراتي

 مردف عالمي ستاتوس كيتشين

 الصفا تايلندي تاي تايم



   
 
 

 2جميرا  عالمي مقهى "ذات بليس"

مطعــــــــــــــم "ذا ميتــــــــــــــنج 

 روم"
 الكرامة هندي، صيني

 الكرامة هندي تريت

 الكرامة آسيوي تام تام آسيا

 البرشاء آسيوي ووك آند رول

 مدينة دبي الرياضية يوناني وودن سيلر

 الكرامة إثيوبي زاغول

 

 -انتهى  -

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)

بــــــدبي فــــــي زيــــــادة الــــــوعي بــــــدبي للجمهــــــور تكمــــــن مهمــــــة دائــــــرة الســــــياحة والتســــــويق التجــــــاري 

دبــــــــي التــــــــي تتمتــــــــع بموقــــــــع  مــــــــارةياح واالســــــــتثمارات الــــــــواردة إلــــــــى إالعــــــــالمي لجــــــــذب الســــــــ

 استراتيجي جعلها تتربع على قمة الوجهات السياحية والتجارية.

 

دائـــــرة الســـــياحة والتســـــويق التجـــــاري بـــــدبي مهـــــام تخطـــــيط الســـــياحة واإلشـــــراف عليهـــــا وتتـــــولى 

وتطويرهــــا والتســــويق لهــــا فــــي إمــــارة دبــــي؛ وهــــي التــــي تســــو�ق وتــــرو�ج للقطــــاع التجــــاري فــــي دبــــي؛ 

ــــــادق  ــــــك الفن ــــــرخيص وتصــــــنيف كــــــل خــــــدمات الســــــياحة، بمــــــا فــــــي ذل وهــــــي المســــــؤولة عــــــن ت

ائــــــــرة الســــــــياحة والتســــــــويق التجــــــــاري بــــــــدبي وتــــــــدير دوشــــــــركات الســــــــياحة ووكــــــــاالت الســــــــفر. 

مكتــــــب دبــــــي للمــــــؤتمرات والفعاليــــــات  بمــــــا فيهــــــاالعالمــــــات التجاريــــــة واإلدارات  مجموعــــــة مــــــن

 وجدول فعاليات دبي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 ، يرجى االتصال بـ:للتواصل اإلعالمي

 دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي 

mediarelations@dubaitourism.ae 



   
 
 

60055559 ]971 [+ 

42017631 ]971[+ 

 

 سوميثا لويس

 مدير عالقات العمالء، إيدلمان دابو

971551046784+ 

sumeetha.lewis@edelmandabo.com 

 


