


عمرو دياب

مسرحية “األميرة النائمة” على الجليد

عرض “أوفو” من “سيرك دو سوليه”

دبي ديزرت كالسيك

تحدي هانكوك 24 ساعة في دبي

مهرجان القوز للفنون 2023

أريجيت سينغ

هانس زيمر

كأس دبي الفضية للبولو

باليه A Thousand Tales )ألف حكاية(

مهرجان دبي للتسّوق

 سباقات الخيل في ميدان

هافاسي
ــر
ـاي
ــنـ
ي



مهرجان طيران اإلمارات لآلداب

إنكالسيكا في كوكا كوال أرينا

بطوالت سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس

رأس السنة الصينية

ماراثون دبي 2023

جولة اإلمارات 2023

تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية

مهرجان مذاق دبي

جاكسون وانغ

”توم أوديل“
”جيبسي كينغز“

إلرو“ 2023“

تحدي اإلمارات للفرق التكتيكية

كأس دبي الذهبية للبولو 2023

”لودوفيكو إيناودي“

فـبــرايــر



كأس دبي العالمي

معرض ”آرت دبي“ 2023

فنون العالم دبي

معرض دبي العالمي للقوارب

أسبوع السركال للفنون

السركال ليتس

دييغو إل سيغاال

بطولة دبي للتحّدي )بولو(

مهرجان سكة للفنون والتصميم

يوغا فيست دبي

رمضان في دبي

”معرض ”كاستم شو اإلمارات

س
ـار
مـ



القرية العالمية

سوق ”رايب“

عيد الفطر

كأس دبي 2023

كأس البولو للمحترفين 2023

جوان ماكنالي

مهرجان دبي للمأكوالت

ويست سايد ستوري

دورة ند الشبا الرياضية 2022

سباق المرموم للهجن

ل
أبــري



سباق القفال للمسافات الطويلة

ال بيرل من دراغون

مهرجان دبي للمأكوالت

ذا الفتر فاكتوري

عالم دبي للرياضة

عيد األضحى المبارك

دبي موناليت كالسيك

مهرجان دبي للكوميديا يونيو

يو
ما



عالم مدهش

عالم دبي للرياضة

الفتر فاكتوري

مفاجآت صيف دبي

بيت ذا هيت

ـو
ــي
ول
يـ

س
ط
سـ
أغ



اليوم الوطني السعودي

الفتر فاكتوري

عالم دبي للرياضة

مهرجان دبي للمفروشات

مفاجآت صيف دبي

ال بيرل من دراغون

بر
مـ
بتـ
سـ



القرية العالمية

الفتر فاكتوري

تحّدي دبي لّلياقة

ال بيرل من دراغون

معرض دبي لكمال األجسام

لويس كابالدي

جيتكس شوبر

أكـتـوبـر



أسبوع دبي للتصميم

بطولة موانئ دبي العالمية للجولف

القرية العالمية

معرض داونتاون للتصميم

نوفيلتر دبي

ديوالي

تحّدي دبي لّلياقة

“باروس” بـر
مـ
فـ
ـو
ن



سـمبـر
ديـ

ليلة رأس السنة

اليوم الوطني اإلماراتي

بطولة طيران اإلمارات لسباعيات دبي للرجبي

مهرجان دبي للتسّوق

“سول دي إكس بي”

احتفاالت ليلة رأس السنة في أتالنتس النخلة

احتفاالت ليلة رأس السنة في برج خليفة

احتفاالت ليلة رأس السنة في دبي أوبرا

احتفاالت ليلة رأس السنة في زيرو غرافيتي

دوري التنس العالمي



دبـــــي فـــعـــالـيــــات  تـطــبـــيــــق 


