
 

   
 

 

  الفعاليات أبرز نيتضم   "جدول فعاليات دبي"

 نيالف   دبي موسمخالل  والثقافية الفن ية

 

ضمن موسم ية والثقافية الستضافة العديد من الفعاليات الفن  تستعد دبي  :2019فبراير  28دبي، 

مشو قة ارها بمزيد من األوقات الممتعة والالمدينة وزو  ان سك  عد الجمهور من ي ي الذيدبي الفن  

سيكون و لإلمارة. ي والفن   ع الواسع للمشهد الثقافيف على التنو  للتعر  إتاحة المجال أمامهم و

ة سك  "معرض و ،رت دبي"آ"من بينها الجمهور على موعد مع إستضافة العديد من المعارض و

الضوء على مجموعة واسعة من األعمال جميعها ستسلط ، والتي العالم دبي""فنون ، وي"الفن  

ية وخبراء الفنون المعارض الفن  أصحاب مين ووالمصم   العالمييناد الفن من رو  لآلالف  اإلبداعية

ستعد ت، حيث التصاميم المبتكرةبداعات الفنية وأحدث اإل دبي الستكشاف إلىالذين سيتوافدون 

ية العديد من المعارض الفن   عبرالمقبلة، الفترة خالل زو ارها ة في دبي إلبهار يوالثقافية الساحة الفن  

 .التي ستستضيفها

 

مهرجان المهم وهو  السنويبانتظار حدثهم  ةاق الفعاليات الثقافيوسيكون الجمهور من عش  

صاحب السمو الشيخ رعاية تحت  يقامالمهرجان العالمي الذي ذلك ، طيران اإلمارات لآلداب

 الفترة في ،هللا رعاه ،محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

ويستضيف المهرجان . سيتي فستيفال إنتركونتيننتال،دبي فندق في 2019 مارس 9 حتى 1 من

نخبة من المؤلفين الذين سيتوافدون على دبي من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم جيسيكا 

 . الشحي جارلفي وكارين أوسمان، باإلضافة إلى كل من حصة المهيري والشاعر عبد هللا الهدية

ة لغات منها العربيةهذا العام المهرجان ويقدم  ليزية جناإلو فعاليات ونشاطات أدبية بعد 

وورش عمل ، أمسيات شعريةع هذه النشاطات ما بين تتنو  و لى لغات أخرى. إباإلضافة  ،الفرنسيةو

 .وحلقات أدبية لمناقشة الكتب وأهم المؤلفات ،وندوات فكرية ،للكتابة

 

https://www.visitdubai.com/ar/events/11th-emirates-airline-festival-of-literature
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تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة و 

في حي  2019مارس  24 حتى 16من  ية الفن  معرض سك  سيتم تنظيم دبي للثقافة والفنون، 

الفعالية وتهدف هذه المبادرة األبرز لموسم دبي الفني خالل شهر مارس. ، وهي الفهيدي التاريخي

الفنانين الناشئين المتواجدين في إلى جانب فنانين اإلماراتيين وتسليط الضوء عليهم، دعم الإلى 

حتفاء باإلبداعات ويعتبر المعرض مناسبة يترقبها جميع عشاق الفنون التشكيلية لإل .المنطقة

ية من فنون تشكيلية واستعراضية وموسيقى وأفالم. وتتوفر في المعرض العديد من خيارات الفن  

ة للكبار والصغار، ورش عمل مجانيتنظيم ، باإلضافة إلى المصنعة محليا   األطعمة والمشروبات

 .عالوة على وجود أنشطة متنوعة تناسب مختلف أفراد العائلة

 

مارس ويستمر على مدار ثالثة  20بتاريخ  "2019 آرت دبي"معرض من  13 ـــالـ دورةالوتنطلق 

على ويبرز الفن  ،يعكس روح دبي العالميةالذي كبير الفن ي المعرض ال، وهو مدينة جميراأيام ب

ُتعد  هذه الفعالية من أبرز الفعاليات و أنواعه بطريقة عصرية بعيدة عن الطرق التقليدية. اختالف 

ة الفن   إلى جانب الفنانين  ،لمواهب الصاعدةتسلط الضوء على اية العالمية، فهي تشك ل منص 

كز الفني  .دولة 41قة من ة المرموالمعروفين والمرا

 

مركز دبي ليبهر زو اره في  2019بريل إ 6حتى  3من خالل الفترة  "فنون العالم دبي" معرض ويعود

مو ، التجاري العالمي  بأسعار تباع والتياألعمال الفنية،  منمختلفة أنواع وشراء رصة رؤية لهم ف يقد 

مين. و البائعينالتجار و تحت سقف واحد مئات المعرض حيث يجمع ،مناسبة  المصم 

 

مصدرا  موثوقا  يعد  ي لجدول فعاليات دبيقع اإللكتروني والتطبيق الذكالمو جدير بالذكر أن  ومن ال

، وتضاف إليه حدثا  مهما   150للمعلومات، ويضم جدول فعاليات دبي بشكل دائم حوالى  ا  ومجاني

أحداث وفعاليات  المرجع األمثل لمعرفة كل ما يجري منليصبح  فعالية جديدة كل أسبوع، 35

كر كافة الفعاليات بسرعة وأمان من خالل منصة   الشراء على التطبيق.في دبي. ويمكن شراء تذا

 -انتهى-

 

 

https://www.visitdubai.com/ar/events/world-art-fair-dubai
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 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي )دبي للسياحة(:

تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالميا  ومركز تجاري متميز على مستوى 

حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز االستثمارات العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي 

 الداخلية في اإلمارة. وتعتبر )دبي للسياحة( الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي،

والترويج له؛ وهي المنوط بها ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في كما تعمل أيضا  على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة 

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

 ."ي"، و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئةمظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي لألعمال"، و"جدول فعاليات دب 

 

 نبذة عن جدول فعاليات دبي 

يعتبر "جدول فعاليات دبي" الذي يتم تحديثه بصورة دورية على الموقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف الذكي مصدرا  مجانيا  للتعرف على 

فعالية  35حدثا ، فضال  عن تحديثه أسبوعيا  بإضافة  150عن أفضل العروض والفعاليات التي تقام في دبي. ويحتوي دائما  على ما ال يقل 

كر بطريقة آمنة ومضمونة.  جديدة، كما تتيح منصته اإللكترونية شراء التذا

 

  على: االتصال يرجى اإلعالمي، للتواصل

 دبي للسياحة 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559  

[+971] 4 201 7682 
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