
 

   
 

 إبريل 13 حتى 11 منلعالمي افي مركز دبي التجاري فعالياته تقام 

 المصورةدبي تستضيف معرض الشرق األوسط لألفالم والقصص 

 2019لعام  السابعة دورته)كوميكون( في 

 

 بنجوم عالم القصص والشخصيات الخياليةتحتفي أضخم احتفالية على مستوى المنطقة  *

 

في جتمعون سي نالذي تستعد دبي الستضافة نجوم عالم األبطال الخارقين :2019إبريل  9 دبي،

السابعة خالل دورته معرض الشرق األوسط لألفالم والقصص المصّورة )كوميكون( والذي يعود في 

سكان لوجه المعرض دعوته وي .لميالعاالمقبل في مركز دبي التجاري بريل إ 13حتى  11الفترة من 

كر بالخيال واإلبداع ليءالمدبي وزوارها لالستفادة من هذه الفرصة ودخول هذا العالم  ، مع توفر تذا

. ويعد المعرض المعرض لشرائها على الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي

كذلك وللقاء وتحية شخصياتهم الخيالية المفضلة من المنطقة العربية والعالم، للجميع  فرصة

كثر من التي سيقدمها نتجات االستمتاع بالعروض الموسيقية واستكشاف الم عارض  400أ

 مشارك في المعرض.

 



 

   
 

 



 

   
 

 

ظهار مهاراتهم وإ هذا العالم المشوق، عشاق القصص الخيالية لدخولافة يعد )كوميكون( فرصة لك

األبطال الخارقين والوحوش الخيالية. والتعبير عن مدى شغفهم بتلك الشخصيات الكرتونية و

والتعرف على األبطال الحقيقيين الذين يقفون خلف تلك الشخصيات المبهرة والحصول على هدايا 

 تذكارية.

 

ر لتنكّ المكان األمثل لمعرض الشرق األوسط لألفالم والقصص المصّورة )كوميكون( وسيكون 

التنكر، أو التعرف على أحدث وسواء كنت من محبي  .شغف بتلك الشخصياتالوالتعبير عن مدى 

فإن  بإصدار محدود،، أو شراء هدايا تذكارية لديك مشاهير المفضلينالمن  توجهات هذا العالم

 كوميكون هو الحدث الذي سيضمن لك قضاء أوقات ممتعة. 

 

 
 

األفالم وأبطال  نادرة للقاء المشاهير ا  للجمهور فرصيقدم )كوميكون( هذا العام  وباإلضافة إلى ذلك،

 . )منطقة لقاء النجوم( فيالتلفزيونية  والبرامج

 

الذي أدى دور الشرير  "،إيوان رهون "ويشهد كوميكون حضور نجم مسلسل "لعبة العروش

وذلك في ندوة  م األفكارمرسام المشاهد ومص وليام سيمسون. وينضم له النجم رامسي بولتون

باإلضافة األنشطة األخرى، إلى جانب  حوارية ستتيح للجمهور اإلطالع على ما يحدث في الكواليس

تواجد تسكما  .جورج أر أر مارتنهدايا تذكارية تتضمن كتاب يحمل توقيع الكاتب إلى إمكانية ربح 



 

   
 

 ذا) مسلسل، وكذلك نجم كولترمايك ، وكايتي كاسيديالممثلة األمريكية وكل من النجمة 

، وغيرهم من النجوم والمشاهير الذين سيتواجدون لتحية محبيهم روس ماركواند (ديد ووكينغ

إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جلسات حوارية لإلطالع على أسرار الخدع  ككذلو معجبين،من ال

الكواليس، ومشاهدة مقتطفات من أفالم منتظرة لم تعرض على خلف السينمائية التي تحدث 

 الشاشة بعد. 

 

ذات اإلصدار المحدود لشخصيات عربية وعالمية في )منطقة أعماال  الحدث سوف يعرض و 

ة المفضلة يكيفية تجسيد شخصيتك الخيالتتعلم من خاللها الفنانين(، حيث تقام أيضا  ورش عمل 

المتحركة، والتي ستتيح للجمهور فرصة تقان، باإلضافة إلى حصص تعليمية حول اإلبداع والرسوم إب

 .لتوقيع للمعجبيناجلسات المشاركة في أيضا  وفنية الحصول على لوحات 

 

ولكل عشاق األلعاب اإللكترونية، يمكنهم التنافس وإظهار مهاراتهم على حلبة مسابقات األلعاب 

 سبورت آرينا(، حيث يمكن للمتنافسين خوض بطوالت واختبار أحدث األلعاب.اإللكترونية )إي 

 

موثوق المصدر هو الالموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي  أن ،جدير بالذكر

نحو بشكل دائم حيث يدرج و، ث التي تستضيفها دبياتخص األحد التي للمعلوماتاألبرز  مجانيالو

فعالية جديدة كل أسبوع، ليصبح المرجع المناسب لمعرفة  35 افعالية مهمة، تضاف إليه 150

كر  الفعاليات بسهولة وأمان من خالل  وفعاليات كل ما يجري من أحداث في دبي. ويمكن شراء تذا

 منصة الشراء على التطبيق.

 

  .الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي من المعلومات، يرجى زيارةلمزيد 

 

 -انتهى-

 

 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 

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

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


 

   
 

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

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

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

 ."مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

 

 نبذة عن جدول فعاليات دبي 

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

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

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

 

  على: االتصال يرجى اإلعالمي، للتواصل

 دبي للسياحة 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559  

[+971] 4 201 7682 
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