
    
 

 

لمشاهير  في المدينة الحفالتأبرز ضم يدبي" جدول فعاليات "

مارس شهر خالل ضمن جوالتهم العالمية  والموسيقى الغناء

 الجاري

 

خالل  اإلمارةلتي تستضيفها حداث از األأبر "جدول فعاليات دبي"يتضّمن  :2019مارس  7دبي

 مشاهير حول العالمة من النخبموسيقية يحييها غنائية وحفالت من بينها شهر مارس الجاري، و

كوجهة المدينة د على مكانة محطة رئيسية ضمن جوالتهم العالمية، بما يؤكّ ممن اتخذوا دبي 

د والتي تناسب شريحة واسعة من الجمهور متعدّ ، زةمميّ أحداث وفعاليات  الستضافةعالمية 

 العالم. ى أنحاء شتّ من ار زوّ الالثقافات والجنسيات وكذلك 

 

خالل شهر مارس المزيد من الحيوية والنشاط عبر قائمة طويلة من الحفالت الحية  دبيوتشهد 

 سيكون الجمهورحيث ، بوليوودمن فنية الستعراضات االالتي سيحييها نجوم البوب والروك و

الذي  (ذا أسمبلي": حفل تكريمي عالمي للمعّلمين)من عشاق موسيقى البوب على موعد مع 

"ليام باين" و"ريتا نجوم البمشاركة  مارس 23مساء يوم  لإلعالم مسرح مدينة دبيعلى يقام 

 .في جميع أنحاء العالمعلمين لي" بالمبحفل "ذا أسمالويحتفي  أورا" و"ليتل ميكس".

 



    
 

 

 
 

في "ذا الذي سيقدم أمسيته  "توم أوديل"حفل للمغني الشهير  مارس 12ويقام في مساء يوم 

روسيا وأوروبا التي تشمل ، وذلك ضمن جولته العالمية سيزر باالس بلو واترز بدبي روتوندا" في

حصل "توم أوديل" المعروف بأغاني اإلندي الشعبية  ."بهدف إطالق ألبومه الثالث "جوبيلي رود

على نجومية كبيرة منذ إطالق أغنيته األولى "إي بي". وقد حاز ألبومه "سونغز فروم أنوذر لوف" 

وقد حقق المرتبة األولى ضمن الئحة في بريطانيا، يار النقاد على جائزة اخت 2012الذي أطلقه عام 

 ."أوفيشال تشارت" في المملكة المتحدة

 



    
 

 

 
 

 مايكل" تأليف من أورفوس وأوريديس فوريفر روك"" بعنوان دبي أوبرا حفالا ضيف وتست

ا ، وهو حفل الجاري مارس 15و  14 يومي خالل "برونسكي  شكل عرضعلى  يتخذ طابعاا معاصرا

قّصة  يرويو  "،الباالد"الموسيقى اإللكترونية و مع استخدام مزيج من روك،الوبرا وين األيجمع ب

 .إحدى أبرز قصص الحب والتراجيديا المؤثرة ،"أورفوس وأوريديس"

 



    
 

 

 
 

ا بالحيوية واأللوان والبهجة بعنوان  دبي فستيفال سيتيبفستيفال باي" "ستضيف يو  حفالا مفعما

، وهو عرض بمشاركة مجموعة من النجوم مارس 15اء يوم مس "بانغ: ذا تور ريلوديد-دا"

ستعراض االيحيي الحفل نجوم  .وكاترينا كيف، سلمان خانبطولة بانغ" -من فيلم "دامستوحى 

 .اللوحات الراقصة واألغانيمليء بالهند الذين سيأخذون الضيوف إلى عالم من 

 



    
 

 

 
  

 ،"هوتهاوس فالورز"ول اإليرلندية فرقة الروك أند ر مارس 17مساء يستضيف مسرح دبي أوبرا و 

بأعمالها  1985منذ انطالقها في عام تتميز الفرقة باديز داي". "احتفاالت بمناسبة التي تقدم حفلها 

 .اإليرلندية يةموسيقى الفولكلور الالموسيقية التي تمزج بين موسيقى الروك أند رول التقليدية و

 

نجمة الغناء حفل  مارس 22مساء يوم  العالميمركز دبي التجاري ب، 7قاعة زعبيل ويقام في 

برنامج "إكس فاكتور" من بوابة عالم الفن إلى  تانطلقالتي  ""كي زي تاندينغانالفلبينية 

ا والحائزة على مجموعة من الجوائز  26وستؤدي مغنية الراب التي تبلغ من العمر الفلبين.  عاما

مونتيردي"  هن هما "تي جيان مميز اضيف ""كي زي تاندينغان، وينضم إلى المرموقة أجمل أغانيها

 ."آر-و"جي

 



    
 

 

 
 

إلى خشبة مسرح دبي أوبرا مساء يومي مايكل جاكسون وتعود أسطورة النجم العالمي الراحل 

أروع األجواء الموسيقية الذي سيقدم للجمهور  "ثريلر اليف "قام حفل يحيث  ،مارس 30و  29

 ةشاهد، وماتيات والتسعينيفترة الثمانينخالل ايكل جاكسون أشهر أغاني مطويلة بمع قائمة 

سيتذكره الجميع من خالل حيث ، الذي أبدعها الفنان األسطوري الحركات الراقصة المبتكرة

 .أعماله ورقصاته الشهيرةيقدم مشاهدة هذا العرض الذي 

 

ا ومجاني موقع جدول فعاليات دبي اإللكتروني والتطبيق الذكيويعد  ا موثوقا للمعلومات،  اا مصدرا

فعالية جديدة  35فعالية مهمة، وتضاف إليه  150ويضم جدول فعاليات دبي بشكل دائم حوالى 

كأحداث ف لمعرفة كل ما يجري من المناسب المرجع ليصبح كل أسبوع،   ر ي دبي. ويمكن شراء تذا

 أمان من خالل منصة الشراء على التطبيق.بسهولة والفعاليات 

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي )دبي للسياحة(:

https://www.visitdubai.com/en/events#/?type=Leisure


    
 

 

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

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

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

لى تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وهي المنوط بها ترخيص جميع الخدمات السياحية في إمارة دبي، كما تعمل أيضاا ع

وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية، وشركات تنظيم الرحالت ، ووكالء السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية 

 ."يات دبي لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئةالتي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة": "فعال

 

 نبذة عن جدول فعاليات دبي 

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

ا، فضالا عن تحديثه أسبوعياا بإضافة  150دبي. ويحتوي دائماا على ما ال يقل عن  أفضل العروض والفعاليات التي تقام في فعالية  35حدثا

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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