
                                      
 

 

 

غاث بعّدة ل جىلتٍن رقمٍتٍنتطلق  "دبً للسٍاحت"
 لإلرشاد السٍاحً 

 
انغٛبدخ ٔانزغٕٚك انزجبس٘ ثذثٙ )دثٙ  أطهمذ دائشح :8102ٌناٌز  31دبً، 

اس اإليبسح نإلسشبد انغٛبدٙ، نًغبػذح صٔ  غبد ح نثؼذ   جٕنزٍٛ سلًٛزٍٛنهغٛبدخ( 
بً َيجبانجٕنزبٌ زٕفش رٔانثمبفٛخ. ٔانغٛبدٛخ انزبسٚخٛخ ٔ كشبف أثشص انًٕالغعزػهٗ ا

 . ٚظ يبة"، ٔ"ثٕكٛذ جبٚذ"ڤٕانزطجٛمٍٛ انشلًٍٛٛ "ػهٗ كم يٍ 
 



                                      
 

 



                                      
 

 
 Al‘" ٓٛذ٘انفجٕنخ "ٔ’ Metro Moments‘ انجٕنزبٌ "نذظبد ػهٗ انًزشٔ"ؼزًذ رٔ

Fahidi Architecture Tour’  ٗنّ فٙ خالل رجٕ  ضائش إلسشبد ان خانظٕرٛانظٛغخ ػه
انزبسٚخٛخ فٙ دثٙ. ٔٚذػى كال انزطجٛمٍٛ رمُٛخ رذذٚذ انًٕالغ انغٛبدٛخ ٔانًٕالغ 

، انذمٛمٙفٙ انٕلذ  ضائش ط"، دٛث ٚمٕو انزطجٛك ثبسشبد اناانجغشافٛخ "جٙ ثٙ 
ٔرمذيّ فٙ انجٕنخ. ٔٚزٕفش دشكزّ ٔاالَزمبل ثّ يٍ َمطخ انٗ أخشٖ، ثُبء ػهٗ 

خشائظ اإلَجهٛضٚخ ٔاألنًبَٛخ ٔانظُٛٛخ، كًب رزٕفش  ثبنهغبد انزبنٛخ:اإلسشبد انظٕرٙ 
ٔعزمٕو انذائشح فٙ َظٕص يكزٕثخ. ػهٗ ْٛئخ اإلسشبداد أٚضبً رؤرٙ ٔ، شبيهخ

 انًغزمجم ثزطٕٚش جٕالد ثهغبد أخشٖ ثُبًء ػهٗ ادزٛبجبد انغٕق.
 

 انزطجٛمبد انغٛبدٛخ نزطٕٚشضٔ د٘ يٍ ي اثٍُٛيغ رؼبَٔذ لذ  "دثٙ نهغٛبدخ"ٔكبَذ 
، ”Voice Map“على جىلت "لحظاث على المتزو"  ًكٍ اٚجبد ٕٚنزٍٛ، دٛث انج

ٔيٕالغ انجزة انغٛبدٛخ راد أًْٛخ نى ٚكٍ ٚفكش ثٓب ػٍ دثٙ، يؼهٕيبد رمذ و ثذٛث 
يطبس دثٙ يجُٗ انزٙ رٕجذ ػهٗ جبَجٙ يغبس يزشٔ دثٙ فٙ االرجبٍْٛ، ثذاٚخ يٍ 

 على"جىلت الفهٍدي"إٌجاد ًكٍ ثًُٛب ٚ .دثٙ يٕليذطخ ٔدزٗ  (3)انذٔنٙ
رطجٛك لبدس ػهٗ انمٛبو ثًٓبو انًششذ انغٛبدٙ ْٕٔ  "،Pocket Guideتطبٍق "
ٚمذو يغبػذرّ نهضٔاس خالل جٕالرٓى انغٛبدٛخ فٙ انًذٌ دٕل ذٛث ث، انجشش٘
  .انؼبنى

 



                                      
 

 
 
خ دٕل انغُٗ انزبسٚخٙ ٔانزشاثٙ انز٘ رضخش ثّ ٕفش ٔٚ انًششذ انظٕرٙ يؼهٕيبد لًٛ 

 يجبَبً جٕنزٍٛ ًٚكٍ رُضٚم ان، فًٛب كجضء يٍ يُطمخ دثٙ انزبسٚخٛخيُطمخ انفٓٛذ٘ 
 .ادزغبة سعٕو االرظبالدت ، نًغبػذح انًغزخذيٍٛ ػهٗ رجُ  يمذيبً 

 
صزّح ٌىسف لىتاه، المدٌز التنفٍذي إلدارة التطىٌز واالستثمار فً دائزة و

انجذث ػٍ  غزًش دثٙ نهغٛبدخ فٙر": قائلا السٍاحت والتسىٌق التجاري، 
ثًب  يٍ جًٛغ أسجبء انؼبنىثبنضٔ اس  ػٕايم انزشدٛتبفخ انزٙ رضًٍ رٕفٛش كانٕعبئم 

، ػًالً ثشغجخ طبدت انغًٕ انشٛخ دمحم ثٍ ساشذ آل يٍ رجشثزٓى فٙ انًذُٚخص ؼض  ٚ
يكزٕو، َبئت سئٛظ انذٔنخ سئٛظ يجهظ انٕصساء دبكى دثٙ، سػبِ هللا، فٙ يشبسكخ 

ٌ  ْزٍٚ . ٔربسٚخٓب انثش٘صٔ اس دثٙ لظض َجبدٓب  عٕف ٚغبػذاٌ انزطجٛمٍٛ ا
يبد عٛبدٛخ ٔربسٚخٛخ يٍ يمٕ  دثٙ ش ثّ انًغزخذيٍٛ ػهٗ انزؼشف انٗ يب رضخ  



                                      
 

كشبف عزيٍ ا ٓىُرًك  ٔخذيبد . كًب َؼًم دبنٛبً ػهٗ رطٕٚش رطجٛمبد ٔثمبفٛخ
  ."عٓهخ االعزخذاؤخ بد ركٛ  انًذُٚخ يٍ خالل يُظ  

 
ٌ  ٔثبإلضبفخ انٗ يب رمذ   انظٕرٙ نكم يٍ انزطجٛمٍٛ اإلسشبد  يّ يٍ صخى يؼهٕيبرٙ، فب

 ػهٗ فٙ يغبػذح رٔ٘ االدزٛبجبد انجظشٚخ انخبطخٛغبْى انجذٚذٍٚ، ع
انزطجٛمٍٛ،  اطالق ٚجغذكًب عزًزبع ثؤلظٗ لذس يًكٍ يٍ ٔلزٓى فٙ انًذُٚخ، اال

دثٙ انزٙ  ْٕٚخٔثًب ٚزُبغى يغ انًٓى"، ذبة انزضاو دثٙ نهغٛبدخ رجبِ يجبدسح "أط
انفئبد. كًب ٚؤرٙ اطالق انزطجٛمٍٛ ثبنزضايٍ يغ يجبدسح بفخ ك يٍت ثبنجًٛغ رشد  

يٍ خالل  فٙ دثٙاثشاء رجبسة انضٔ اس ٔانًمًٍٛٛ انزٙ رٓذف انٗ  ،"انًذُٚخ انزكٛخ"
 رٕفٛش خذيبد سلًٛخ يجزكشح. 

 
 -انتهى-

 
 :لمحت عن دائزة السٍاحت والتسىٌق التجاري بدبً )دبً للسٍاحت(

رزًثم سعبنخ دثٙ نهغٛبدخ انٗ جبَت سإٚزٓب انًطهمخ انزٙ رشيٙ انٗ رشعٛخ يكبَخ دثٙ نزظجخ انًذُٚخ 
ٔانًذٕس انزجبس٘ األكثش صٚبسح فٙ انؼبنى فٙ صٚبدح انٕػٙ ثًكبَخ دثٙ كٕجٓخ عٛبدٛخ نهضٔ اس يٍ جًٛغ أَذبء 

 انؼبنى ٔاعزمطبة انغٛبح ٔاالعزثًبساد انذاخهٛخ انٗ اإليبسح. 
نهغٛبدخ ْٙ انجٓخ انشئٛغٛخ انًغئٔنخ ػٍ انزخطٛظ ٔاإلششاف ٔانزطٕٚش ٔانزغٕٚك انغٛبدٙ فٙ دثٙ 

ايبسح دثٙ، كًب رؼًم أًٚضب ػهٗ رغٕٚك انمطبع انزجبس٘ فٙ اإليبسح ٔانزشٔٚج نّ؛ ٔرذًم ػهٗ ػبرمٓب 
انشدالد  يغئٔنٛخ رشخٛض جًٛغ انخذيبد انغٛبدٛخ ٔرظُٛفٓب، ثًب فٙ رنك انًُشآد انفُذلٛخ ٔيُظًٙ

ٔٔكالء انغفش. ٔٚؤرٙ ػهٗ سأط انؼاليبد انزجبسٚخ ٔاإلداساد داخم يجًٕػخ دثٙ نهغٛبدخ يكزت دثٙ 
 نهًئرًشاد ٔانفؼبنٛبد، ٔجذٔل فؼبنٛبد دثٙ، ٔيئعغخ دثٙ نهًٓشجبَبد ٔانزجضئخ.

 
 لمزٌٍد من المعلىماث، الزجاء االتصال بـ:

 دبً  للسٍاحت
mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 
[+971] 4 201 7682 
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