
 

 

 ألعاب نارية وحفالت غنائية في دبي احتفاالً عروض 

 السعودي اليوم الوطني ب

 

، للمملكة العربية السعودية 89اليوم الوطني الـ بدبي في إطار احتفاالت  :2019سبتمبر  22دبي، 

المواقع حول المدينة العديد من في لأللعاب النارية مميزة عروض  سبتمبر 23االثنين نظم مساء ت  

 .احتفاالً بهذه المناسبة

 

 
 

عند مساًء ، حيث تنطلق خلة جميرافي ن"ذا بوينت" في  ةويمكن مشاهدة عروض األلعاب الناري

على الخلفية الرائعة لفندق ومنتجع أتالنتس. كما يمكن لزوار ذا بوينت االستفادة  8:30الساعة 



 

األخرى احتفاالً بهذه المناسبة  من العروض الخاصة التي تقدمها المطاعم والمتاجر ومواقع الترفيه

 سبتمبر.  23و 20بين يومي 

 

 
 

شارع  - بي آر هذا بيتش بمنطقة جيمساًء في  9األلعاب النارية في تمام الساعة عروض وتنطلق 

ة العربية لكشاطئ جميرا، حيث يمكن للباحثين عن وجهة لالسترخاء واالحتفال باليوم الوطني للمم

راس مع العائلة واألصدقاء لالستمتاع بكل ما تقدمه لهم سعودية، التوجه إلى ذا بيتش من مال

 .المتاجر في هذه الوجهة الشاطئية الخالبةالمطاعم و

 



 

 
 

مساًء، حيث  8:30ينطلق عند الساعة  آخر لأللعاب الناريةمبهراً عرضاً  جزيرة بلوواترزكما تشهد 

يمكن لجميع زوار بلوواترز االستمتاع باألنشطة االحتفالية األخرى التي ستقام بهذه المناسبة 

  الكبيرة.

 



 

 
 

للترحيب بزواره بحفلين كبيرين يحييهما  دبي موليستعد وباإلضافة إلى عروض األلعاب النارية، 

تمت إقامة منصتين في حيث  ،تعراضات الفنية التراثية الشعبية، باإلضافة إلى االسوننجوم سعودي

، إسماعيل مباركسبتمبر الفنانين  22كل من دبي مول وسوق البحار. ويحيي الحفل األول يوم 

سبتمبر في ذات  23مساء، بينما يقام الحفل الثاني يوم  10مساء إلى  7من الساعة  ورامي عبدهللا

 فؤاد عبدالواحد.التوقيت ويحييه النجم 



 

 

 
 

لمزيد من المعلومات حول كامل برنامج احتفاالت اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في 

أو المتابعة على  www.dubaicalendar.comدبي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

@Dubai_Calendar و#KSANationalDay  المعلومات.للحصول على أحدث  

 

  -انتهى-

http://www.dubaicalendar.com/
http://www.dubaicalendar.com/


 

  

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

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

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

السياح وتعزيز االستثمارات الداخلية في اإلمارة. وتعتبر )دبي للسياحة( الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف 

رويج له؛ وهي المنوط والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضاً على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والت

بها ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية، وشركات تنظيم الرحالت ، ووكالء السياحة 

والسفر. ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي لألعمال"، و"جدول 

  ".و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئةفعاليات دبي"، 

  

   للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

mediarelations@dubaitourism.ae  

 [+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 
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