
 

   
 
 

كر  كأس آسيا "اإلمارات بطولة  ضمنالتي تستضيفها ديب  مبارياتال تذا

 موقع وتطبيق "جدول فعاليات ديب"على  اآلن ة"متوفر 2019

 
كبر بطوالت كرة القدم على : 2018نوفمبر  15ديب،  مستوى استعداداً الستقبال واحدة من أ

كر مباريات  جدول فعاليات ديب، بدأ موقع وتطبيق المنطقة كأس من بطولة  17 ــالـ دورةالتوفير تذا

البطولة  ويف إطار فبراير المقبلين، 1 حتى يناير 5يف الفترة من التي تقام و، "2019اإلمارات "آسيا 

استاد آل عدداً من المباريات على أبرز المالعب يف ديب تستضيف أسابيع  3تقام على مدار التي 

  .راشد يف ديباستاد مكتوم، و
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دورة سوف تقام على مدار البطولة، فإن هذه ال مباراة 51إجمايل مباراة من  11وتستضيف ديب 

ً  24مرة ألول و تستضيف  من بينها اإلمارات  آسياقارة طقة الشرق األوسط ومنمن  منتخبا

 .وغيرها الكثير ستراليا واليابانأو والسعودية

 

المفضلة وحضور لتشجيع فرقهم  عشاق كرة القدمافة ته لكدعو ه جدول فعاليات ديب ويوجّ 

كر عبر المنصة اإللكترونية  جميع لجدول والتي توفر أيضاً لالمباريات التي ستقام يف ديب وشراء التذا

كر. ويمكن اآلن المالعبأماكن المباريات وواريخ بتالمعلومات الخاصة  مبكراً لضمان  حجز التذا

كر التتراوح أسعار ، فيما حضور المباريات  درهم.  300حتى  25من  تذا
 -انتهى-

 

 مالحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)

والتسويق التجاري يف ترسيخ مكانة ديب باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً ومركز تتمثل رؤية دائرة السياحة 

تجاري متميز على مستوى العالم، وتسعى إىل تعميق مستوى الوعي حول مدينة ديب لدى الجمهور من مختلف 

 الجهة الرئيسية للسياحة) (ديب أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز االستثمارات الداخلية يف اإلمارة. وتعتبر

ً  تعمل كما ديب، إمارة يف والتسويق السياحي والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة القطاع  تسويق على أيضا

 ذلك المنشآت يف بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع وهي المنوط بها ترخيص له؛ والترويج اإلمارة يف التجاري

السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية التي تنضوي  ووكالء،  الرحالت تنظيم وشركات الفندقية،

تحت مظلة "ديب للسياحة": "فعاليات ديب لألعمال"، و"جدول فعاليات ديب"، و"مؤسسة ديب للمهرجانات 

 والتجزئة".
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