
   
 

 

بمناسبة ديب تنبض بالحياة واإلحتفاالت وتتوشح بألوان العلم 

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 47اليوم الوطني الـ
 

 نياليوم الوطني السابع واألربع مع اقتراب :2018نوفمبر  26ديب، اإلمارات العربية المتحدة، 

اسبة الوطنية العزيزة على قلوب بهذه المنتستعد ديب لالحتفال ، العربية المتحدة لدولة اإلمارات

 وسيحظى. أبراجها وشوارعها األضواءتزين و  سماءها تضيء األلعاب الناريةسحيث ، الجميع

 من خالل مجموعة من الحفالت الموسيقية والعروضبتجارب جديدة كذلك ار والزوّ سكّان ال

 زةالمميّ  الترويجية عروضلاستفادة من المتنوعة، باإلضافة إىل اإل واألنشطةوالتقليدية  الترفيهية

كز التجارية مدينةالالتي تشهدها  اإلنجازات التي حققتها الدولة على مدار تلك احتفاًء ب والمرا

  .السنوات

 

إحدى مؤسسات أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة،  وقال

يسعدنا بمناسبة اليوم الوطني لدولة " :دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)

اإلمارات العربية المتحدة أن نعلن عن تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المميزة يف 

مختلف أنحاء اإلمارة إلضفاء األجواء االحتفالية والمبهجة على اإلماراتيين والمقيمين وكذلك زّوار 

يستمتع الجميع جهودا ً مخلصة حتى  بذلواالذين  نا االستراتيجيينءشركانشكر كما أننا  ،ديب

بالعروض الترفيهية التي واالستمتاع الزوار لإلحتفال السكان ووندعو جميع  .الغاليةهذه الذكرى ب

مبكراً حتى ، مع مراعاة الذهاب إىل األماكن التي تقام بها الفعاليات ستقام خالل هذه الفترة

 ."يتسنى للجميع االستمتاع بأوقاتهم



   
 

 
 

 يلي قائمة بالفعاليات التي يمكن حضورها لقضاء وقت ممتع برفقة العائلة واألصدقاء. ويف ما

 

  الحفالت الموسيقية

يحيون احتفاالت سمن النجوم الذين نخبة مع لقضاء أسعد األوقات سيكون الجمهور على موعد 

فنان الو أحالم تيةاإلمارا فنانةال كل من طليسديسمبر  1اإلمارات. ففي لدولة  47اليوم الوطني الــ

وسط  برجالحديقة يف  جمهورهماعلى مساًء  10:15وحتى  مساءً  6من الساعة   وليد الشامي

يف ديسمبر، فسُيقام  2أما يف  .الرائعة التي اشتهروا بها مجموعة من األغا�لتقديم  مدينة ديب

 7:30لساعة من ا حسين الجسميالفنان و بلقيسحفل مشترك يجمع بين الفنانة المكان ذاته 

 . مساءً  11حتى مساًء 

 



   
 

 
 

القرية  المسرح الرئيسي يف خشبة علىحفالً مميزاً  حمد العامريمن جهة أخرى يحيي الفنان و

ً ليستمتع الجمهور بأجمل أغانيه بدء العالمية  2يوم األحد  مساء 11حتى  9من الساعة  ا

ً  15وقيمتها  دخول القريةمجا� لمن يحصل على تذكرة ُيذكر أن الحفل . ديسمبر ، فقط درهما

فوق  مواطنينكبار اللأعوام و ةثالثعن  الذين تقل أعمارهملألطفال  مجا� الدخولفضالً عن أن 

 لزّوار من أصحاب الهمم. لكذلك عاماً و 65

 



   
 

 
  

 سماء المدينة تضيء األلعاب النارية

على مدار يومي  امهذا الع مفاجأة خاصة خالل احتفاالت اليوم الوطنيسكّان وزّوار ديب  سيشهد

يف الساعة  بيتش ريزيدنس جميرا، مقابل يتشيذا بالسماء فوق اء حيث ستض ،ديسمبر 2و  1

. مساءً  9:00يف الساعة  "المير" ويف وجهة، مساءً  8:30يف الساعة  "السيف" ةوجه، ومساءً  8:00

 يف ديسمبر 2 يومعروض األلعاب النارية مجاناً ب ديب فستيفال سيتي مولار سيستمتع زوّ كما 

باإلضافة اىل تقديم نسخة خاصة باليوم الوطني من عرض  ،مساءً  10:00و  8:00تمام الساعة 

مجال التقنيات ، ومصمم من فنانين موهوبين يف روح اإلتحاد وتاريخ وتراث األمة عكسي"تخّيل" 

ً ب، والتي يستطيع زوار المركز اإلستمتاع بالسمعية والبصرية فستيفال  منطقةالمشاهدة مجانا

 .العديد من المطاعم االمتوفر فيهباي 

 



   
 

 
 

كز التسوق   فعاليات مميزة يف مرا

 3حتى  1من  ترفيهية يف احتفاالت اليوم الوطني بإقامة ثالثة عروض مول اإلماراتسيشارك 

، باإلضافة مساءً  8 00:و 6:00 و 004:يف تمام الساعة  الغاليريا المركزيةُتقام يف التي س، وديسمبر

يعتلي خشبة المسرح فنانون يقدمون أنشطة تراثية مثل نقش الحناء وفن الخط س ،ذلكىل إ

يتمتع سالترايث يف ردهة الهند، يف حين  المجلسقام سي، مول ابن بطوطةيف أما وعرض الصقور. 

، وذلك فرق االستعراضية التي تجول جميع الردهات الستالالمتسوقون بعروض مذهلة من 

 ديسمبر.  3بر حتى نوفم 29 ابتداًء من 

 

كز التسوق منهايمكن االستمتاع كما   ؛بعروض الموسيقى الشعبية اإلماراتية يف العديد من مرا

 ،ذا أوتلت فيليدجو، بوكس باركو، وسيتي سنتر ديرة، مردفسيتي سنتر ، مول اإلمارات

كز  2وسيتي ووك   .مساءً  9حتى  بعد الظهر 3من الساعة التي ستمتع زوار هذه المرا

 



   
 

الزّوار يف رحلة عبر الزمن من خالل السوق  السيفوجهة صطحب تديسمبر،  3حتى  1ومن 

، سيجسد ممثلون من هيئة ديب ذات الفترةيتجلى فيه التراث اإلمارايت. ويف الذي التقليدي 

وغيرها من الهيئات المعنية أدوار البائعين وأصحاب الِحَرف  (ديب للثقافة) للثقافة والفنون

ما كان يجري يف األسواق ة لحقيقيال وعيش األجواءبيع القطع النادرة للمارة من الزّوار، والتجار ل

أثناء االحتفال بباقة من االستعراضات الترفيهية الحية  "السيف"القديمة. وسيستمتع زّوار 

ا بشعار مع الحصول على هدايتقليدي الخاصة، ومنها عروض فرقة العيالة، وعرض الصياد ال

 كاألوشحة والدبابيس واألعالم. اإلمارات

 

حيث سيتمكن بمناسبة اليوم الوطني.  "درايف سيتي أوفر"الية ع، سُتقام ف"سيتي ووك"ويف 

، كما سيقوم مقهى والدراجات المعدلة من زيارة وعرض سياراتهم هناك السياراتأصحاب 

B’dour Café  كبر متراً تقريباً) على شكل العلم  12حليب يف اإلمارات (يبلغ طولها  كعكةبإعداد أ

  اإلمارايت ومزينة بألوانه المختلفة.

 

  أماكن مختلفة لالحتفال باليوم الوطني 

لحان األمتزامناً مع  LEDاً خاصاً بــاستخدام ديسمبر عرض 2لجماهير أيضاً يف ل برج خليفةسيقدم 

 مساءً  8 و 7 و 6تمام الساعة  يف وذلك ،نافورة ديبالمياه يف يل الرائعة للنشيد الوطني عبر تما

 . مجا�الدخول و

 

مؤسسة محمد بن  حيث تعرض ،تجربة الجانب الفريد من الثقافة اإلماراتيةبسيستمع الزّوار 

، وسط مدينة برجالالتي تنظمها يف حديقة  األمسيات الشعريةفعالية  راشد آل مكتوم للمعرفة

سعيد الفالحي وحمد البلوشي وعلي يسمبر، يحيي األمسية الشعرية الشعراء د 1. ففي ديب

 2، أما األمسية الشعرية المقامة يف مساءً  6:00مساًء حتى  5:00من  أمام الحضور القحطا�

مساًء  6:30من  سعود المصعبي وهادي المنصوري ومحمد الكعبيديسمبر فيحييها الشعراء 

 مساًء. 7:30 حتى

 



   
 

ديسمبر، سيضيئ  2ي فاليات يف مختلف أنحاء المدينة. فعمجموعة من الف ة ديببلديوتطلق 

بألوان علم دولة اإلمارات، كما سيستمتع الزّوار مجاناً بمشاهدة استعراضات فرقة  برواز ديب

طوال  ةالضيافة العربي مظاهرالفنون الشعبية مع تناول الطعام ونقش الحناء وغير ذلك من 

مساًء. ويف اليومين األول والثا� من شهر ديسمبر، 10 صباحاً حتى 10الفترة من الساعة 

باستعراض فقرات من الفنون الشعبية وتقديم األطعمة اإلماراتية  حديقة الممزرار سيستمتع زوّ 

الضيافة العربية، باإلضافة إىل عقد ورشة عمل لألطفال من مظاهر ونقش الحناء وغيرها من 

 مدينة الطفلساًء، كل ذلك بقيمة تذكرة الدخول. وأخيراً، ستشهد م 10 حتىصباحاً  10الساعة 

ديسمبر تقديم فقرات من الفنون الشعبية وقرية التراث واحتفالية زايد وعيد  2بحديقة الخور يف 

مساًء، وكل ذلك بسعر تذكرة  10 صباحاً حتى 10االتحاد والمسابقات التقليدية من الساعة 

 الدخول فقط.

 

ديسمبر؛ حيث  2نوفمبر حتى  29عرضاً خاصاً بدءاً من  ي عالم من المغامراتآي إم جستقدم 

بعدد سنوات عمر دولة اإلمارات  -% 47يحظى المواطنون اإلماراتيون بخصم ال ُيصدق يصل إىل 

كر الدخول العامة. كما سيحصل المقيمون على خصم قدره  -  اً إماراتي اً درهم 47على أسعار تذا

كر ال دخول العامة. ولالستفادة من العرض، يجب إبراز بطاقة الهوية. ومن المعالم على أسعار تذا

الحناء طوال اليوم، ويتزين  ونقشاألخرى فقرات الرقص الشعبي وكتابة الخط العريب اليات عوالف

ه وتشكيل و الرسم على الوج مدخل الحديقة وشوارعها باألعالم، باإلضافة إىل المطاعم وفنا�

 ن.يولالبالونات المتج

 

كر 47 بقيمةخصماً مذهالً للضيوف  ال بيرل باي دراغونض ام استعر يقد�  % على جميع التذا

للعروض المقامة خالل أسبوع اليوم الوطني. وسُتقام العروض من يوم الثالثاء حتى يوم الجمعة 

مساًء  007:مساًء حتى  4:00يوم السبت من الساعة و مساًء،  9:30 حتىمساًء  7من الساعة 

 ديسمبر.  2تى ح

 

 ً حديقة دولة اإلمارات بفرصة دخول يف ديسمبر، سيحظى المقيمون  15من اآلن وحتى  واعتبارا

ً  141مقابل  األلعاب المائية وايلد وادي على وجبة  يشترونها مع كل تذكرة وسيحصلون ،درهما



   
 

� غير المحدود . ويمكن أيضاً االستمتاع بالدخول المجااإلماراتعلم  يزينهافاخرة  ومنشفةشهية 

مساًء، عند حجز  6صباحاً حتى  10، التي تفتح أبوابها من يإىل حديقة األلعاب المائية وايلد وايد

"باقة سبالش آند ستاي" يف فندق زعبيل هاوس السيف وفندق زعبيل هاوس ميني باي جميرا 

ً دءابت  درهماً لليلة الواحدة. 250من  ا

 

يف ديب، ُيرجى زيارة  لدولة اإلمارات احتفاالت اليوم الوطنياليات علمعرفة التفاصيل الكاملة لف

. visitdubai@أو متابعة الحساب  /https://www.visitdubai.com/arالموقع اإللكترو� 

ة الوسمين بدولة اإلمارات من خالل التقاط الصور وإضاف وبوسع الجميع التعبير عن إعجابهم

 التواصل االجتماعي.وسائل على  همإىل منشورات UAENationalDay47و #47

 

 -انتهى-

 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة):

كثـر زيـارة يف تتمّثل رسالة ديب للسياحة إىل جانـب رؤيتهـا المطلقـة التـي ترمـي إىل ترسـيخ مكانـة ديب لتصـبح المدينـة والمحـور التجـاري األ

   العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة.

لـى ديب للسياحة هي الجهـة الرئيسـية المسـؤولة عـن التخطـيط واإلشـراف والتطـوير والتسـويق السـياحي يف إمـارة ديب، كمـا تعمـل أيًضـا ع

تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخـدمات السـياحية وتصـنيفها، بمـا يف ذلـك 

المنشــآت الفندقيــة ومنظمــي الــرحالت ووكــالء الســفر. ويــأيت علــى رأس العالمــات التجاريــة واإلدارات داخــل "ديب للســياحة" فعاليــات ديب 

  فعاليات ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة.لألعمال، وجدول 

 

 :التواصل معمزيد من المعلومات، ُيرجى ل

 » ديب للسياحة«دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 

 

https://www.visitdubai.com/ar/
mailto:mediarelations@dubaitourism.ae

