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  مّرة ولأل كوريةال "Power"أغنية  نافورة دبي تتراقص على أنغام
 

  بحضور أعضاء فرقة البوب "إكسو"

 

 

 
 

كبر نافورة راقصة في  ،نافورة دبيمايلت ت : 2018يناير  17العربية المتحدة، دبي، اإلمارات  وهي أ

، وذلك "Power"كورية، وهي على أنغام أغنيةوألول مرّة  )يناير  16،الثالثاء( الماضية الليلةالعالم، 

كسو" الشهيرة، ً  بحضور أعضاء فرقة البوب "إ ً كبيرا  خالل السنوات الماضية. التي حّققت نجاحا

  نصف مساًء.الو الخامسةعند الساعة  إيقاعات األغنية علىبمشاهدة النافورة الحضور  عتاستمو

 

كسو"  لفرقة البوب الكوريةوكان أول ظهور  كثر فرق 2012في عام "إ ، لتصبح بعدها إحدى أ

كسو" أغنيتها الجديدة بعنوان "شعبيًة وشهرةً الشباب  " في شهر Power. وقد أطلقت فرقة "إ

 البوب الكورية. موسيقى في مختلف أسواق  األغاني قائمة األغنية هذه تصّدرت، و 2017سبتمبر 
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 للتسويق السياحي والتجاري:لمؤسسة دبي قال عصام كاظم، المدير التنفيذي في هذا اإلطار، و

سون جداً ار دبي بصور مميزة. كما أننا متحمّ "نحن ملتزمون باالستمرار في االبتكار والترفيه عن زوّ 

ال تنسى لزّوارنا حرص على تقديم تجارب نو قائمة أغاني نافورة دبي. إلى  "Powerإلضافة أغنية "

 . "تبقى ذكرياتها خالدة في أذهانهمل
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كسو" حاضرين ليلة أمس عند نافورة دبي  العرض االفتتاحي ألغنية لمشاهدة وكان أعضاء فرقة "إ

" Power" ّيسعدنا تعريف الجمهور بأغنيتنا "بالقولقوا ، حيث عل" :Power واحدة من أهم " في

كأول أغنية كورية ها . فهو شرف كبير لنا أن يتم اختيارالمعالم السياحية على مستوى العالم

 ،فقط" مجرد أغنية ديناميكية نابضة بالحياة Power"ال تعتبر و تتراقص على أنغامها نافورة دبي. 

قوة، وهذا يتماشى مع جوهر منحهم القدرة الموسيقى على جمع الناس وحّدث عن تتما وإنّ 

. ممّيزبعرض ستمتاع لالار من كافة أنحاء العالم هذا المكان الذي يجتمع حوله الزوّ  ،نافورة دبي

وننصح  ،نا" تجربة رائعة بالنسبة لPower"لقد كانت مشاهدة النافورة تتراقص على أنغام 

 . دبي"في رائع الجميع بزيارة هذا المعلم ال

 

وتشمل  ي ملفت على أنغام الموسيقى وأشعة الليزر واألضواء.بشكل فنّ  نافورة دبي تتراقص

  الشهيرة والكالسيكية الفريدة.  غانياألمن واسعة مجموعة قائمتها الحالية 
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: قال أحمد الفالسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في "إعمار العقارية"من جانبه و

"تعتبر نافورة دبي في وسط مدينة دبي واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية والسياحية في العالم، 

ارنا. وتستقطب عروض دة لزوّ ومتجدّ  ونحرص من هذا المنطلق على تقديم تجربة استثنائية

مه من خيارات موسيقية النوافير مئات اآلالف من المشاهدين كل أسبوع من خالل ما تقدّ 

ً للنسيج الفريد ومتعدّ متنوّ  تقديم أول  د الثقافات لمدينة دبي. وال شك بأنّ عة تمثل انعكاسا

الموسيقية المتاحة، إذ يمتاز هذا ل إضافة حيوية تثري العروض أغنية كورية في نافورة دبي يمثّ 

العمل بإيقاعاته وأنغامه الفريدة التي نثق بأنها ستحظى باهتمام واستحسان شريحة واسعة من 

  ارها المتوافدين إليها من كافة أنحاء العالم". الجمهور سواء من سكان المدينة أو زوّ 

 

أنغام الموسيقى الحّية بموقٍع مميز على وتقّدم نافورة دبي الراقصة تجربًة بصريًة مذهلة تصاحبها 

ملعب كرة قدم) في  18فداناً (ما يعادل مساحة  23.81"بحيرة برج خليفة" الممتدة على مساحة 

قدماً)، كما  450متراً (ما يعادل  140ارتفاع إلى  وسط مدينة دبي، وتستطيع نافورة دبي أن تصل

طابقاً. ويمكن رؤية  45مبنًى يتألف من  أنها مجهزة بفوهات قوية قادرة على ضخ الماء فوق

كثر من إلى  نور المنطلق من النافورةالشعاع  ع النافورة مرتاديها كلم. وتمتّ  30األعلى من مسافة أ

 ّ ن تتمايل المياه من خاللها جهاز عرض ملوّ  25آالف مصباح مغمور و 6بة عبر بمناظر مائية خال

ألجنبية التي اختيرت بعنايٍة من مجموعٍة واسعة على أنغام المقطوعات الموسيقية العربية وا

 من الفن الكالسيكي والفن الحديث. 

بحضور  )Powerلتحميل المزيد من الصور وفيديو من العرض األول للنافورة على أنغام (

  ين اإللكترونيين أدناه:أعضاء الفرقة يرجى استخدام الرابط
Photos   

Video  

  

 –انتهى  -

 

 
 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة":
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ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور إلى  جانب رؤيتها المطلقة التي ترميإلى  تتمّثل رسالة دبي للسياحة

للزّوار من جميع أنحاء العالم التجاري األكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية 

  .اإلمارةإلى  واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية

 

دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، 

اتقها مسؤولية ترخيص جميع كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على ع

الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس 

العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي لألعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي 

 .للمهرجانات والتجزئة

 

 

 


