
   
 
 

 

مهرجان دبي للتسوق من عطلة نهاية األسبوع ما قبل األخير 

 ةالكثير من المرح لجميع أفراد العائلب تحفل

 

ستكون عطلة نهاية األسبوع ما قبل األخير من مهرجان دبي للتسوق حافلة  :2019يناير  23دبي، 

من ف ،أنحاء المدينة على مختلف والموزعة متعة لجميع أفراد العائلةمالو المرحةباألنشطة 

لألطفال، سيكون الجميع على  تيونزالمعارض واالحتفاالت إلى األسواق الحرفية وعروض لوني 

 ومن بين هذه الفعاليات المميزة. .موعد مع البهجة والتسلية

 

 معرض شوارع العالم •

االستمتاع بمشاهدة معرض صور من شوارع العالم للمصور  دبي يمكن لزّوار وسكان

 القابضة مراسل التابعة السيفوجهة الهولندي جيروين سولفز بعنوان "ترابط اإلنسانية" في 

كيلومتر، حيث يضم  1.8 لىة تزيد عفخور دبي. يمتد هذا المعرض على مسا افعلى ضف

ره حول العالم. كما يضم اسفأسبع سنوات من  ارصورة التقطها جيرون على مد 198

 جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتومالمشروع أربع مشاركات فائزة في مسابقات 

وعدد من المدن ، للتصوير الضوئي، فضالً عن مجموعة صور تجّسد "روح دبي" الدولية

الزوار على تعلّم وفهم الثقافات  تساعد ، مع معلومات  زارها المصور الشهيراألخرى التي 

والبيئات الحضرية في األماكن المختلفة التي تعرضها الصور. يستقبل المعرض الضيوف 

 مساًء. 11:00 حتىصباحاً  11:00الساعة يومياً من 

 



   
 
 

 
 

 

 

 مول بطوطة ابنعرض حّي لإلعصار تاز في  •

على موعد مع البهجة يوم الخميس مع اإلعصار  مول بطوطة ابنسيكون المتسوقون في 

حيث ستحّفز هذه الشخصية المرحة التي تسّبب الفوضى أينما حلّت  ز،ونيتاز من لوني ت

مساًء  5:00جميع أفراد العائلة على االنضمام للغناء والرقص في ثالثة عروض يومية الساعة 

 الصين.ردهة فبراير في  2مساًء حتى  7:30مساًء و 6:00و

 

  وموشاراكافي ساميالن  -اليوم الوطني لجمهورية الهند  •

كي تقّدم للزوار والسكان فرصة  ،للعام السابع عشر اشار و كافي ساميالن وم أمسيةتعود 

اإلصغاء إلى شعراء محليين ودوليين في قاعة الشيخ راشد اعتباراً حضور أمسية شعرية و

يناير. وتصادف هذه الفعالية السنوية اليوم الوطني  24مساء يوم  9:30الساعة من 

 دولة من المدرسة الهندية الثانوية في دبي. 92لجمهورية الهند، ويتم بثها مباشرة عبر 



   
 
 

 

 
 

 

 

 من األنشطة في "ال مير" العديد •

"ال مير" برنامجاً حافالً بالمتعة والترفيه للعائالت خالل مهرجان دبي للتسوق  وجهةتقّدم 

ً لأللعاب النارية كل خميس وجمعة، فضالً عن  يشمل فعاليات ترفيهية مميزة وعروضا

مساًء في عطالت نهاية  9:00مساًء وحتى  6:00من بدءاً عروض موسيقية جوالة كل ساعة 

ى االستمتاع بأنغام من منسق موسيقى على الشاطئين األسبوع. ويمكن لعشاق الموسيق

ً وحتى  1:30الشمالي والجنوبي من الساعة  ومن  ،مساًء خالل أيام األسبوع 5:30ظهرا

مساًء خالل عطالت نهاية األسبوع. كما سيستمتع هواة  5:30صباحاً حتى  10:00الساعة 

 5:00مساًء و  4:00ة قرع الطبول الصغار بورشات تعليمية كل جمعة وسبت في الساع

مساًء على الشاطئ الشمالي من "ال مير" خالل مهرجان دبي للتسوق. أّما  6:00مساًء و 



   
 
 

األطفال الذين يفضلون الفنون والحرف اليدوية فيمكنهم إطالق العنان إلبداعهم من 

مساًء وحتى  4:00ومن الساعة  ،مساًء خالل أيام األسبوع 9:00مساًء وحتى  5:00الساعة 

حتى  ، وذلكمساًء خالل عطالت نهاية األسبوع على الشاطئ الجنوبي من "ال مير" 10:00

 فبراير. 2

 

 
 

 واحة السجاد في سيتي ووك •

كبر مهرجان للسجاد في دبي، في شهر يناير كجزء من فعاليات  تعود فعالية "واحة السجاد"، أ

سيتمكن الزوار من تعلّم أسرار صنعة السجاد من حيث مهرجان دبي للتسّوق لهذا العام. 

كبار الحرفيين واالستماع إلى الخبراء، فضالً عن مشاهدة معارض للسجاد اليدوي النادر. 

بأوقات ممتعة لجميع أفراد العائلة، كما تقّدم الكثير من الصفقات والعروض  وتعد الفعالية

على السجاد، فضالً عن المسابقات والجوائز. ويمكن لألطفال االستمتاع باأللعاب والمرح 

فبراير على  14، كما تشتمل الفعالية التي تستمر حتى لذلك في مناطق اللعب المخصصة

 ه الحيّ.لترفيا منكثيرة متنوعة عروض 



   
 
 

 

 
      

أو  DSFSocial@أو متابعة حسابات  www.mydsf.aeمن المعلومات ُيرجى زيارة الموقع  لمزيد  

على المستجدات والمعلومات  لالطالع اإلجتماعيالتواصل وسائل على  MyDSF#الوسم 

 .واألنشطة والفعاليات

 

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

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

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

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

 .وجمبو واتصاالت، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كال من فيزا

 

 -انتهى -

 



   
 
 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"

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

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

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

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

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

  فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

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

ي تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات الممّيزة واألنشطة الترفيهية العائلية، والمهرجانات، وتساهم ف 

  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 

 


