خبر صحفي

"إعمار" تقدم "فرقة دبي الموسيقية" دعما ً لنمو المشهد اإلبداعي والفني
المزدهر في دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 8 ،مارس :2018 ،قدمت "فرقة دبي الموسيقية" ،التابعة لـ "دبي أوبرا" والتي تأسست برعاية
وتمويل شركة "إعمار العقارية" ،باكورة أعمالها في حفل أقيم مؤخرا ً في "دبي أوبرا" ،وتضمن مقطوعات موسيقية ومؤلفات
وأغان خليجية وعربية شهيرة.
ٍ
وكانت "إعمار" قد كلفت الفنان الكبير عيد الفرج بتأسيس فرقة إماراتية بالكامل واإلشراف عليها لتقديم عروضها في "دبي
أوبرا" .وتمثل الهدف من هذه الخطوة في تسليط الضوء على المواهب الموسيقية اإلماراتية والعربية الواعدة ،ومنح الكوادر
الموسيقية الشابة من أبناء وبنات دولة اإلمارات العربية المتحدة فرصة المساهمة في تعزيز المشهد اإلبداعي والفني المحلي
المزدهر .وفي الوقت الذي تستعرض فيه "دبي أوبرا" أكبر اإلنتاجات الموسيقية واالستعراضية العالمية ،ستكون "فرقة دبي
الموسيقي ة" إضافة مميزة إلى برامجها من خالل التركيز على أفضل اإلبداعات العربية والشرقية وتقديم أفضل اإلنتاجات الموسيقية
اإلماراتية أمام جمهور عالمي كبير.
وتم فتح باب االنضمام إلى "فرقة دبي الموسيقية" أمام جميع المواهب الموسيقية الشابة من مواطني الدولة ،وستحظى الفرقة
خالل مراحلها األولى بدعم كوادر موسيقية عربية متخصصة كمساندين ومدربين ومشرفين ،بهدف جعلها فرقة كبيرة ومتكاملة
في المستقبل القريب .ويجب على الراغبين باالنضمام إلى "فرقة دبي الموسيقية" تقديم الطلبات إلى إدارتها ،وسيتم قبول األعضاء
الجدد بنا ًء على معايير وضوابط محد دة ،ومن ثم إخضاعهم للبرامج التعليمية والتدريبية المناسبة لتأهيلهم للمشاركة في فعاليات
الفرقة مستقبالً.
بهذه المناسبة قال أحمد المطروشي ،العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية"" :ينسجم إطالق ’فرقة دبي الموسيقية‘ في المضمون
واألهداف مع حرصنا على المبادرات االجتماعية والثقافية البناءة وال سيما تلك الموجهة للشباب اإلماراتي والتي تمهد الطريق
أمام مواهبنا الواعدة للتعبير عن إمكاناتها وإبداعاتها والحصول على فرصتها للتألق في شتى المجاالت .كما تأتي هذه الخطوة
امتداداً اللتزامنا اتجاه الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه هللا ،نحو رعاية الشباب ودعمهم وتعزيز إمكاناتهم ،والعمل على ترسيخ مكانة دبي ودولة
اإلمارات العربية المتحدة كوجهة أولى ألهم اإلبداعات الفنية العالمية ،مع التركيز على إبراز إرثنا الموسيقي والشعري العريق
والغني".

وتألف الحفل األول لـ "فرقة دبي الموسيقية" من جزأين حمل أولهما عنوان "رحلة نغم خليجية" وتضمن مقطوعات موسيقية
ألغنيات خليجية أصيلة وتراثية ،باإلضافة إلى مقطوعتين موسيقيتين من تأليف عيد الفرج ،المؤسس والمشرف العام .أما الجزء
الثاني فاشتمل على "منوعات موسيقية عربية" عبر معزوفات أللحان عدد من أشهر األغنيات الشرقية ،باإلضافة إلى المؤلفات
الموسيقية للفنان عيد الفرج .وقاد الفنان أحمد طه العازفين في الفرقة التي يديرها الفنان عبدالعزيز المدني.
يذكر أن "إعمار العقارية" تعمل دائما ً على إطالق ودعم المبادرات الثقافية والفنية ضمن مختلف أساليب التعبير اإلبداعي ،وهو
ما تجسد في تأسيس "دبي أوبرا" ،أول مسرح متخصص ومتعدد األغراض للفنون األدائية في قلب "وسط مدينة دبي" .ومنذ

افتتاحها عام  ،2016استضافت "دبي أوبرا" أضخم
والعديد من الحفالت الموسيقية والغنائية ألشهر
-انتهى-

اإلنتاجات الموسيقية والمسرحية العالمية،
المبدعين من المنطقة والعالم.

معلومات للمحررين
نبذة عن "إعمار العقارية ش.م.ع:".
"إعمار العقارية ش.م.ع ،".شركة مدرجة في سوق دبي المالي ،وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية،
وتتمتع بحضور قوي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا .تعتبر "إعمار" واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم ،ولديها رصيد
كبير من األراضي يصل إلى  170مليون متر مربع في اإلمارات العربية المتحدة واألسواق العالمية الرئيسية.
ولدى "إعمار" سجججل حافل باإلنجازات في اسججتكمال المشججاريع وفقا ً للمواعيد المحددة ،وسججلمت منذ العام  2002أكثر من  45900وحدة سججكنية في
دبي واألسجججواق العالمية .ولدى الشجججركة أكثر من  838ألف متر مربع من األصجججول التي تولد إيرادات مسجججتمرة ،و 18فندقا ً ومنتجعا ً تضجججم 3490
غرفة .تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه ،باإلضافة إلى أنشطة "إعمار" في األسواق العالمية،
بنحو  %53من إجمالي إيرادات الشركة.
يعتبر كل من "برج خليفة" ،المعلم العمراني العالمي ،و"دبي مول" ،أكبر وجهات التسججججججوق والترفيه في العالم ،من أهم المشجججججججاريع التي قامت
"إعمار" بتطويرها حتى اليوم .كما أطلقت "إعمار" برجا ً جديدا ً سججججيكون معلما ً بارزا ً ضججججمن مشججججروع "خور دبي" .للمزيد من المعلومات يرجى
زيجججارة الموقع اإللكتروني  .www.emaar.comويمكن زيجججارة صجججججججفحجججات الشجججججججركجججة على ،www.facebook.com/emaardubai
و ،www.twitter.com/emaardubaiو.www.instagram.com/emaardubai
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
كيلي هوم  /نيفين وليم | أصداء بيرسون -مارستيلر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتفnivine.william@bm.com،+971 4 4507600 :

