
   
 
 

 

 حديقة البرج  زوار يجذب"فنون وأضواء دبي" 

 

الذي تم  ،صب الفّني الفريد "فنون وأضواء دبي"نجح الن   :2019يناير  27دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

في إبهار الجماهير التي توافدت على  ،الكشف عنه خالل الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق

صب معالم المدينة القريبة، بما في ذلك برج حيث أضاء هذا الن   ،مدينة دبي ، وسطبرجالساحة حديقة 

تقّدم ل ،األضواء المسلّطة عليها تحتمتحركة يتغير شكلها باستمرار  فنية خليفة، من خالل ست منحوتات

هذا المصّمم التقنيّ جون جوسيفاكيس المقيم في دبي أبدع وقد عرضاً مبهراً من األلوان واالنعكاسات. 

بالتعاون مع مصمم اإلضاءة جورج تيلوس الذي يعمل في وذلك  ،العمل الفني خصيصاً من أجل دبي

  .فرانكفورت وأثينا

 

 
 



   
 
 

المميزة التي  السياحية فبراير، وهو بال شك أحد المعالم 13حتى يوم  وض "فنون وأضواء دبي"ستمر عرتو 

 ال ينبغي تفويت زيارتها.

 

 
 

أو الوسم  DSFSocial@أو متابعة حسابات  www.mydsf.aeمن المعلومات ي رجى زيارة الموقع  لمزيد  

#MyDSF  على المستجدات والمعلومات واألنشطة والفعاليات لالطالع اإلجتماعيالتواصل وسائل على. 

 

)دبي مول(، وتضم قائمة الشركاء االستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كالً من: طيران اإلمارات، إعمار 

مجموعة عبد الواحد  )مول اإلمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة(، ماجد الفطيم

ابن بطوطة مول وسوق الفطيم )دبي فستيفال سيتي مول(، نخيل مولز ) مجموعة الرستماني،

واتصاالت، (، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني )ميركاتو مول(، ِمراس، 2 وسوق التنين 1 التنين

 .وجمبو فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كال من فيزا

 



   
 
 

 -انتهى -

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"

 تتمّثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في

دبي  العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة.

للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا على تسويق 

ع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت القطا

 الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي لألعمال، وجدول

  مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.فعاليات دبي، و

 

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

إّن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة 

لعديد من الفعاليات الممّيزة واألنشطة الترفيهية العائلية، والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن ا

  وتوّفر تجارب تسّوق رائعة على مدار العام.

 

  للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

  دبي للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 

 

 

 


