
 

   

 

 عالمية  وحفالت دبي على موعد مع عروض

  "جنون"آر رحمن" وايه "و "بانغ: ذا تور ريلوديد-داحفل "نها م 

 

 المقبل نوفمبر شهر خالل واستعراضية موسيقية حفالت يحيون عالميون فنانون •

كر  •  على الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبيمتوفرة  التذا

 

كتوبر  20دبي، اإلمارات العربية المتحدة:  تستعد دبي حالياً الستقبال كوكبة من النجوم  :2019أ

خالل شهر  العالميين الذين سيحيون حفالت موسيقية واستعراضية في عدد من المواقع بدبي

كر الحفالتنوفمبر المقبل الموقع اإللكتروني عبر واالستعراضات  ، ويمكن للجمهور شراء تذا

 .والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي

 

 

 

بانغ"؛ سلمان خان، وكاترينا كايف، -فيلم "داحفل استعراضي يقدمه أبطال ونجوم يقام و 

وذلك في إطار حملتهم الترويجية للفيلم بعنوان  .وسوناكشي سينها، وجاكلين فرنانديز وغيرهم

وفي ذات  .أرينا في قاعة كوكا كوال 2019نوفمبر  8 يقام الحفل مساء يوم بانغ: ذا تور ريلوديد".-"دا

كما ستكون نوفمبر.  15مساء يوم  آر رحمن" ايه"والموسيقار منتج الالقاعة أيضاً، يقام حفل يحييه 

من احتفاالت "واي  جزءوهو  "واي نات! مهرجان مزيكا"ستقبال حفل العلى موعد   أريناكوكا كوال
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نوفمبر من  22. ويحيي هذا الحفل مجموعة من المواهب والفرق المصرية مساء يوم "نات! يولو

والثنائي "شارموفرز"، وفرقة الروك الخماسية "مسار إجباري"،   بينهم فرقة الروك "كايروكي"،

ً المغني المعروف محمود العسيلي، والثنائي "ديسكو  وغيرهم من النجوم، وينضّم إليهم أيضا

 . O.HH.مصر"، وفرقة 

 

 
 

مهرجان "وان في ومن أفريقيا يطل على جمهور دبي مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى األفريقية 

الموسيقي، الذي يعود إلى دبي بعد العرض الناجح خالل العام الماضي. ويعود المهرجان  أفريكا"

مع مجموعة جديدة من أبرز نجوم أفريقيا. تتضمن الموسيقى المقّدمة في المهرجان أنواعاً عديدة 

. ويشارك في المهرجان العديد من النجوم ب"مثل "أفروبيتس"، و"آر أند بي"، و"البوب" و"الرا

عروفين والصاعدين من نيجيريا وأوغندا وغيرها من الدول األفريقية. شاهدوا المغني وكاتب الم

األغاني النيجيري "ويزكيد" الحائز على العديد من الجوائز، والفنانة "بورنا بوي"، واإلثيوبية "بيتي 

 .نوفمبر في دبي فستيفال أرينا 15جي"، وغيرهم مساء يوم 

 



 

   

 
 

 14تلندية للبوب روك حفلها مساء يوم و االسك "ديكون بلو"فرقة ومن عقد الثمانينيات، تحيي 

حيث تقدم مجموعة من األغاني التي اشتهرت بها في منتصف ، نوفمبر في القرية األيرلندية

كما يشهد شهر نوفمبر حفالً تحييه النجمة  ."الثمانينيات مثل "ريل غون كيد" و"تشكوليت غيرل

حماسة الجمهور على حيث ستلهب  ،الفائزة بجائزة "بريت" وجائزة "غرامي"  ليبا"  دواالعالمية "

 نوفمبر.  15مسرح "ذا بوينت" في نخلة جميرا مساء يوم 

 



 

   

 
 

أمسية غنائية رائعة ُيحييها "مايكل روزنبرغ"، المغني وكاتب  نوفمبر 20دبي أوبرا يوم يستضيف و 

كما يعود الموسيقي والملحن وعازف البيانو "باسنجر". األغاني الحائز على جوائز، والمعروف باسم 

. ويحيي الفنان اللبناني 2018إلى دبي أوبرا بعد أن قّدم عرضاً ناجحاً في عام غي مانوكيان المعروف 

يقدم مجموعة من األلحان الكالسيكية القديمة ، حيث نوفمبر  28مساء يوم رتقب ماألرمني حفله ال

 .األلحان الجديدةوكذلك 

 



 

   

 
 

نوفمبر في استاد سوق دبي الحرة  29الباكستانية الثالثية إلى دبي مساء يوم  "جنون"تعود فرقة و 

" في منطقة 2للتنس للمرة الثانية هذا العام. وقد شّبهت "نيويورك تايمز"هذه الفرقة بفرقة "يو 

 ُتعّد من أشهر فرق الروك المعاصرة في باكستان. و جنوب آسيا، 

 

 

 

المرجع األمثل للزائر والمقيم ، الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبيويعد 

كر بسهولة وأمان.   لمعرفة كل ما يجري من أحداث وفعاليات في دبي، والذي يتيح إمكانية شراء التذا

 -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 عالمياً ومركز تجاري متميز على مستوى 

أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز االستثمارات  العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف
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 الداخلية في اإلمارة. وتعتبر )دبي للسياحة( الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي،

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

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

 ."ةمظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئ

 

 نبذة عن جدول فعاليات دبي 

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

فعالية  35ياً بإضافة حدثاً، فضالً عن تحديثه أسبوع 150أفضل العروض والفعاليات التي تقام في دبي. ويحتوي دائماً على ما ال يقل عن 

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  
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