
 

  للنجمة العالميةمبهر دبي بحفل رويال ذا افتتاح منتجع أتالنتس 
 بيونسيه

o   المنتجع فائق الفخامة يستضيف حفل بيونسيه الحصري في دبي 
o  حفل االفتتاح بحضور نخبة من النجوم والمشاهير العالميين مثل كيندال جينر وإدوارد

 وليام باين وفرقة كلوي إكس هالي وريبيل ويلسون  إنينفول
o  فتتاح مع عروض األلعاب النارية وطائرات الدرون االاألجواء االحتفالية تتواصل بعد

 واألنغام الموسيقية المميزة لفرقة سويديش هاوس مافيا 
 

 رابط الصور 
 

، فائق الفخامة في دبي، أحد أبرز  رويالذا    استضاف منتجع أتالنتس  -  (2023يناير    22دبي، اإلمارات العربية المتحدة ) 

ليلة أمس من خالل عرض حصري ومميز أليقونة الموسيقى الشهيرة عالميًا  العالم، حفل افتتاحه  الوجهات السياحية في 

 بيونسيه، وذلك بحضور أكثر من ألف ضيف من النجوم والمشاهير والشخصيات الخاصة أمام الواجهة المذهلة للمنتجع.  

 

، وافتتحته بتقديم أغنية آت الست  2018دقيقة، وهو أول عرض مباشر للفنانة منذ عام    60وقدمت بيونسيه أداًء مبهرًا لمدة 

 الكالسيكية للمغنية الشهيرة إيتا جيمس، لتؤدي بعدها مجموعًة من أشهر أغانيها مثل هالو وكريزي إن لوف.  

 

لمتقن للرقصات الحيوية واإلنتاج عالي الجودة، ورافقتها أوركسترا الفردوس وأذهلت بيونسيه الضيوف بصوتها القوي وأدائها ا

المؤلفة من   إيه.أر.    48النسائية  األوسكار  جائزة  على  الشهير والحائز  الموسيقي  المؤلف  إشراف  موسيقية محترفة تحت 

غوت  أمريكاز  الستعراضي والفائزة بلقب  رحمان. كما تضمن الحفل عرضًا مميزًا لفرقة مياس، الفرقة اللبنانية النسائية للرقص ا

 تالنت، والتي قدمت أداًء راقصًا مبهرًا من تصميم فاطمة روبنسون، مصممة الرقصات المرشحة لجائزة إيمي. 

 

https://publicity.gettyimages.com/atlantis-the-royal-dubai


 

ويأتي العرض المميز لبيونسيه بالتعاون بين شركة باركود إنترتينمنت الترفيهية، التي أسستها بيونسيه بإلهام من شغفها للعمل  

للترفيه، بإدارة المؤسس والرئيس التنفيذي سونال فارا بارمار، الذي إنترتينمنت  ئدات األعمال في المنطقة، وشركة أي آم  مع را

، إلقامة هذا الحفل بمناسبة افتتاح المنتجع  رويالذا    تيموثي كيلي، المدير اإلداري لمنتجع أتالنتس  بدوره تعاون عن كثب مع

  الشهير.

 

بهر، ارتفعت الفنانة بيونسيه، األكثر ترشيحًا لجوائز الجرامي )بما يعادل عدد ترشيحات زوجها جاي زي(،  وختامًا ألدائها الم

قدمًا في الهواء أمام المبنى المذهل للمنتجع ووسط عروض المياه والنيران التي أطلقتها نافورة سكاي بليز الفريدة من   16

 وف واختتام عرضها المذهل في حفل االفتتاح. نوعها على مستوى العالم، ألداء أغنية درانك إن ل

 

وحضرت بيونسيه الحفل بإطاللة مميزة من تصميم من دار أزياء أتيليه زهرة في دبي ونيكوال جبران من لبنان وفرولوف من  

ميع أنحاء أوكرانيا ودولشي أند غابانا. ورافق الفنانة والداها وأفراد عائلتها وزوجها جاي زي، إلى جانب ضيوف مميزين من ج

رئيس تحرير مجلة فوغ البريطانية إدوارد إنينفول وعارضة األزياء كيندال جينر والممثلة ريبيل ويلسون وأفراد فرقة   العالم مثل

كلوي إكس هالي والممثلين ليتيتيا رايت ووينستون ديوك. كما شملت قائمة الضيوف عددًا من أشهر األزواج في بريطانيا  

جو تايلور وروشيل ومارفن هيومز ومارك رايت وميشيل كيجان، إضافًة إلى عارضة األزياء اإلسرائيلية  مثل ميلي ماكنتوش وهو 

 بار رفائيلي والممثلة إلين بومبيو ونجم مواقع التواصل جوناثان شيبان. 

 

األلوان وأعاد    وتواصلت األجواء االحتفالية مع عرض مذهل لأللعاب النارية وطائرات الدرون، والذي أضاء سماء دبي بأجمل

. تبعه أداء مميز لفرقة سويديش 2008ذاكرة الحضور إلى عرض األضواء الذي أعلن عن إطالق فندق أتالنتس النخلة عام  

األجواء  لتستمر  تشايلد،  مثل ون ودونت يو ووري  أغانيها  أشهر  قدمت مجموعة من  الشهيرة عالميًا، حيث  مافيا  هاوس 

 اكر. االحتفالية حتى ساعات الصباح الب

 



 

تاح الكبير وتضمنت الفعاليات تقديم تجارب طعام فريدة توشهد المنتجع سلسلة من االحتفاالت طوال األسبوع استعدادًا لالف

إلى جانب افتتاح    للضيوف من أشهر عالمات المطاعم العالمية في المنتجع مثل نوبو وخوسيه أندريه وهستون بلومنتال،

لعارضة األزياء كيندال جينر، وذلك خالل حفل مميز أقيم في مساحة    818مة تيكيال مطعمي نوبو ولينج لينج وإطالق عال

 الترفيهية الفاخرة في الهواء الطلق ضمن المنتجع. 22كالود 

 

دبي أتالنتس  لمنتجعات  اإلداري  المدير  كيلي،  تيموثي  قال  الموضوع،  هذا  على  رويال   :وتعليقًا  منتجع  افتتاح  "يسعدنا 

أتالنتس، أحد أبرز الوجهات الترفيهية الفاخرة في العالم، واستضافة النجمة العالمية بيونسيه في حفل االفتتاح الكبير في أداٍء  

قبل في  أيقوني يليق بإطالق هذا المنتجع األيقوني فائق الفخامة. ويرحب منتجع رويال أتالنتس بضيوفه ابتداءً من فبراير الم

 تجربة تفوق كل التجارب الفاخرة".

 

واستمر العمل ثماني سنوات الستكمال إنشاء المنتجع وافتتاحه، حيث تم تصميمه بعناية ليتجاوز توقعات الضيوف وخيالهم 

ويضمن تجارب سياحية فائقة الفخامة. لذلك حرصت الجهات المنظمة على إقامة حفل افتتاح أسطوري يليق بمكانة منتجع 

 يال أتالنتس بوصفه أيقونًة فريدة في دبي وعلى مستوى العالم.  رو 

 

من   ابتداًء  المتاحة  اإلقامة  لتجارب  أتالنتس  رويال  منتجع  في  الحجوزات  اآلن  الموقع    2023فبراير    10وتتوفر  على 

 .www.atlantistheroyal.com :اإللكتروني

 

 قائمة األغاني التي أدتها بيونسيه في منتجع أتالنتس دبي: 

 :1القائمة 
 أت الست 

 إكس أو
 فلوز أند أول 

 آف ماريا
 هالو

http://www.atlantistheroyal.com/


 

 براون سكين جيرل
 بي أاليف 

  
 سبيريت أوف رانجيال  أعمال أوركسترا الفردوس:

  
 :2القائمة 

 أذرر سايد 
 بيجر 

  سبيريت
 فريدوم

 كير  آي
 بيوتفول الير 

  
 بتوّنس بيك  العرض الراقص لفرقة مياس:

  
 :3القائمة 

  كريزي لوف
 كاونت داون 
 نوتي جيرل 

 درانك إن لوف 
  
 

 ***انتهى*** 
 

 لالستفسارات اإلعالمية 
 نور علوان 

 منتجعات أتالنتس دبي 
+971 5 44 66 12 81 

Nour.alwan@atlantisdubai.com   

 

 هدى إسماعيل 
 كاتش للعالقات العامة
+971504647050 

 huda@katchthis.com 

mailto:Nour.alwan@atlantisdubai.com
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 :+ أو زيارة الموقع اإللكتروني97144261000لمزيٍد من المعلومات عن منتجع أتالنتس، يرجى االتصال على الرقم: 

www.atlantis.com/dubai :تتوافر الصور الملونة منخفضة وعالية الدقة ألتالنتس على الموقع اإللكتروني 
media.atlantisthepalm.com.  

 
 لالستفسارات اإلعالمية حول بيونسيه

 إيفيت نويل شور 
ent.com-yns@parkwood 

 
 لمحة حول رويال أتالنتس

يوفر منتجع رويال أتالنتس، أبرز الوجهات السياحية في دبي، لضيوفه تجارب رفاهية فريدة. وتولى فريق من كبار المصممين  
غرفة    795والمهندسين المعماريين والفنانين العالميين، تصميم المنتجع بأسلوب يتخطى حدود الخيال. ويحتضن المنتجع  

منها مسابح خاصة متماهية مع   44بة على أفق دبي والخليج العربي، ويضم  وجناح ومنزل بنتهاوس تتميز بإطالالٍت خال
األفق. ويقدم منتجع رويال أتالنتس مجموعة مخصصة من التجارب الفريدة، من خالل مرافقه المتميزة مثل حوض السباحة 

ديرها أشهر الطهاة حول العالم. سكاي بول ونافورة سكاي بليز التي تنفث النيران، باإلضافة إلى العديد من المطاعم التي ي
 ويمنح المنتجع الضيوف تجربًة استثنائية بما يتضمنه من تحف ولمسات فنية ومرافق ترفيهية مبتكرة، 

 
 وما يوفره من أعلى مستويات الخدمة والتميز.

 
https://www.atlantistheroyal.com 

 
 لمحة حول أوركسترا الفردوس: 
ية بإشراف معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومدير عام مدينة إكسبو تأسست أوركسترا الفردوس النسائ

دبي، بهدف تطوير مجتمع الموسيقى في دبي ودولة اإلمارات. ويتولى تدريب الفرقة النسائية المؤلف الموسيقي الحائز على  
ودمان، حيث تضم مجموعة من الموسيقيات المحترفات  جائزة األوسكار إيه.أر. رحمان وتقودها الموسيقية الشهيرة مونيكا و 

دولة وتشّكل محورًا هامًا للثقافة الموسيقية متعددة الجنسيات في منطقة الشرق األوسط. وحرص رحمان    24من أكثر من  
صلية  شهرًا من خالل اختيار العازفين وتدريبهم وتأليف مقطوعات موسيقية أ  12على تشكيل األوركسترا بعناية على مدار  

دبي إلى جانب مجموعة من أشهر    2020بإلهام من ثقافة دبي المميزة. وقدمت أوركسترا الفردوس عرضها األول في إكسبو  
موسيقية   مقطوعات  األوركسترا  أعمال  قائمة  وتشمل  والمنطقة.  اإلمارات  دولة  من  الصاعدين  والفنانين  العالمية  األسماء 

ن تقطيعها الموسيقي، وسوناتا ضوء القمر التي كانت أول عمل تطرحه الفرقة  كالسيكية مثل تركش مارش التي تولى رحما
على منصة أبل ميوزك. وتؤدي األوركسترا أيضًا مجموعًة من السيمفونيات واألعمال الموسيقية من منطقة الشرق األوسط 

 وغيرها من اإلنتاجات التجارية ألشهر المؤلفين الموسيقيين على مستوى العالم.  
 



 

، لتقدم بعدها 2022لت الفرقة النسائية موسمها الجديد بعرض مميز في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي في نوفمبر  واسته
في ديسمبر أداًء موسيقيًا عبر اإلنترنت حمل اسم الفردوس هوليداي إكسيبرينس إلى جانب عدد من أبرز الفنانين العالميين. 

تلف األعمار والخلفيات الثقافية، كما تستمد إلهامها من التقاليد الموسيقية وتضم أوركسترا الفردوس مواهب موسيقية من مخ
العريقة والتي يعود تاريخها إلى قرون في المنطقة، فتعتمد على استخدام العود والربابة والدربكة، مما لفت أنظار جمهور كبير  

 إليها. 
 

 فرقة مياس: حوللمحة 
نان على يد مصمم الرقصات نديم شرفان، وتركز في صميمها على تمكين  تأسست فرقة مياس للرقص االستعراضي في لب

المرأة وتقديم الدعم لها. واستمد نديم رؤيته لتشكيل فرقة فنية تدعم المرأة من جدتيه اللواتي تربى عندهما ومن شخصياتهما  
  القوية.

دد من النجوم من الشرق األوسط والعالم.  وتابع طريقه لتعلم الرقص وتصميم الرقصات بنفسه، فتميز من خالل عمله مع ع  
ويتمّيز نديم بأعماله التي حصدت شهرًة واسعة على صفحات اإلنترنت، حيث حقق أول فيديو موسيقي يتولى نديم إخراجه  

فتاة لبنانية من مختلف    70مليون مشاهدة في أقل من عام واحد. وبدورها تتألف فرقة مياس من    120وتصميم رقصاته  
وحققت نجاحها األول عند الفوز بلقب الموسم السادس من أرابز غوت تالنت، ووصلت إلى نصف نهائي النسخة األعمار،  

الخاصة بالفائزين في بريطانيا غوت تالنت. وقدمت الفرقة بعد ذلك عروضها المميزة أمام الجماهير في جميع أنحاء العالم،  
وبطولة العالم لكرة اليد    2020زيع جوائز أفضل العب في أفريقيا  وحفل تو   2017بما في ذلك بطولة أمم آسيا لكرة السلة  

للبولينج. وشاركت فرقة مياس في الموسم    2020 من أمريكاز غوت تالنت، حيث أذهل أداؤها الحكام    17وبطولة آسيا 
أفضل عرض  وحصلت على الزر الذهبي من صوفيا فيرجارا؛ وأكد سايمون كاول حينها أن أداء فرقة مياس كان "تقريبًا  

رقص شهده البرنامج على اإلطالق". واستمرت الفرقة بإذهال الجمهور حتى حققت لقب أمريكاز غوت تالنت في موسمه الـ  
17 . 
 
 

 لمحة حول شركة دان بولتون 
، وتتخصص في مجاالت 2015تتمتع شركة دان بولتون لإلدارة اإلبداعية بمكانة رائدة في قطاع الترفيه منذ تأسيسها عام  

المحتوى الترفيهي واختيار الفنانين وإدارة أعمالهم وخدمات الحجز وتصميم العروض واإلنتاج. كما فازت الشركة بالعديد من  
عمل مع أشهر العالمات العالمية والهيئات الحكومية والمؤدين في جميع أنحاء العالم.  الجوائز بفضل خبرتها لعقود عديدة بال

ويعود هذا النجاح اللتزامها المستمر بتقديم تجارب مبتكرة وهادفة للعمالء. يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول  
 /https://danbolton.me :الشركة من خالل الموقع اإللكتروني
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