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 قمهرجان دبي للتسو

 عمرو دياب

 راشد الماجد ووليد الشامي

 جايمس بالنت

 جاك دي

Slync.io بطولة دبي ديزرت كالسيك 

 شيكاغو

 ساعة” 24 ل “هانكوك دبيسباق التحم

 مهرجان القوز للفنون

 الساهر وكاظم كرم نجوى

 معرض برشلونة

 ة للبولوكأس بنتلي الفضي

 من روسيا مع باستا

 حفل عيد ميالد تل ليندمان في دبي

 مسرحية كويتية بعنوان: قحفية وغترة وعقال

https://Slync.io


 ة المفتوحة للتنسبطوالت سوق دبي الحّر

 بيل بايلي

 شغف الفالمنكو

 عاطف أسلم

 مهرجان طيران اإلمارات لآلداب

رأس السنة الصينية

 2020 مهرجان الطعام في دبي إكسبو 

طواف اإلمارات

 للدراجات الهوائية 92 تحدي سبينس دبي 

 أرجيت سينغ

 العرض الهولوغرامي المبهر

 مهرجان الشرق األوسط السيمفوني

 وائل كفوري، سيف نبيل، اصيل هميم في عرض مباشر

 جاز أفينيو

 ذا جاز غاردن

فـبــرايــر
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 كأس دبي العالمي

 آرت دبي

 مهرجان فنون العالم دبي

 حفل ديماش

 معرض دبي العالمي للقوارب

 كوين باي كاندل اليت

 العرض المسرحي “العرض األعظم”

جيبسي كينغز

 2020 إكسبو 

 حفل أوبرا دريسدن

 هافاسي في دبي أوبرا

 تييستو

 رونان كيتنغ

 مهرجان دبي للبلوز
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 القرية العالمية

 ة لفنانة أسطورية“ويتني” - تحي

 سلسلة سباقات “سوبر سبورتس نايت رن”

 رمضان في دبي

 كأس دبي

 دبي هولوغرام يونيفرس
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 مهرجان دبي للمأكوالتم

 مهرجان دبي للكوميديا

 رمضان في دبي

 عيد الفطر

 جو كوي



 عالم مدهش  

UK بينك فلويد إكسبيرينس 

 ال بيرل

 دبي هولوغرام يونيفرس

 الفتر فاكتوري

 مفاجآت صيف دبي

 دبي سبورتس وورلد

 عيد األضحى

 يوليو
يونيو
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 سـبتـمـبر

 ال بيرل باي دراغون

 مفاجآت صيف دبي

 عالم مدهش

 دبي سبورتس وورلد

 دبي هولوغرام يونيفرس

 الفتر فاكتوري

 مهرجان دبي للمفروشات



ي دبي للياقةتحّد

 ال بيرل باي دراغون 

 دبي هولوغرام يونيفرس

 الفتر فاكتوري

 القرية العالمية

أكـتـوبـر
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 بطولة موانئ دبي العالمية للجولفن

 أسبوع دبي للتصميم

 مهرجان السيارات والحياة العصرية

 القرية العالمية

 معرض داونتاون للتصميم

 ي دبي للياقةتحد

 جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة الشراعية

 مهرجان باروس
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 ليلة رأس السنة

 اليوم الوطني اإلماراتي

 بطولة طيران اإلمارات لسباعيات دبي للرجبي

 قمهرجان دبي للتسو

 كانتين الشاطئ

 احتفاالت ليلة رأس السنة في أتالنتس النخلة

 احتفاالت ليلة رأس السنة في برج خليفة

 ماراثون دبي
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