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یعتبر دبي مول من اكبر المراكز للتسوق لیس في   
دبي فقط بل في العالم باسره إلى اآلن ، وھو یحتوي 

على اغلب الماركات العالمیة تقریبا ( وذلك مثیر 
لعشاق الماركات العالمیة ) كما یقدم لعشاق الكتب 

، وھي مختصة بالكتب باللغة    Kinokuniyaوالمطالعة مفاجأة بحتوائھ على اكبر مكتبة في الشرق االوسط وھي 
االنجلیزیة ، وتحتوي على قسم للكتب باللغة العربیة ، كما تحتوي على اغلب المجالت العالمیة ، كل ھذا تحت سقف 

 ھذه المكتبة الرائعة ،  یمكنك زیارتھا واختیار كتبك من ھناك ، فالكتب التي تحتویھا اغلبھا ثریة ثقافیا .
 

 وماذا بعد یا مول دبي ؟؟؟؟؟؟ 
یعتقد الكثیرون بان مول دبي مجرد واحة للتسوق ، بینما ھو مدینة تسوقیة قائمة بذاتھا ، فال تستطیع ذكر شيء ال 

 یمكنك العثور علیھ بین طیات ھذا المركز الضخم .

 
 

 دبي مول 
 

Dubai Mall 
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وربما اعتقد الكثیرون بان  

الذھاب إلى مول دبي من 
الصباح حالة مبالغ فیھا ، ولكن 

في الحقیقة بانھا حالة مالئمة 
جدا ،  لتشاھد زوایا ھذا المول 
وما یحمل بین طیاتھ من تسالي 

وتسوق ،  فلیس اقل من یوم 
كامل ھو ما تحتاجة لمشاھدة 

 ھذا الصرح التسوقي ،
 
 
فال تذھل لما سوف تشاھدة من  

ازدحام غیر عادي  ،فالبعض 
یقصده للمرح والتسلیة والبعض 

یقصده لقضاء اوقات مع 
االصدقاء ، والبعض للتسوق والبعض للخروج من شباك الروتین ، والبعض لمشاھدة نافورة دبي من ھناك واالخر 

 لمشاھدة برج خلیفة واالخر لیقضي اطفالھ اوقات من االثاروالتسلیة .
 

 ھناك الف سبب وسبب للذھاب إلى دبي مول  ، بید انھا جمیعھا تعود على اصحابھا بالفرح والبھجة .
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ربما ال یسعفك نظرك لمشاھدة كل   
شيء وربما لن یسعفك وقتك وربما لن 

تسعفك قدمیك للمشي ومشاھدة ما 
ترید ، بید انھ في نھایة ھذا كلھ قد 

 اسعفك الحظ بدخول ھذا الصرح .
 

تذكر في یوم ذھابك إلى ھناك وخاصة 
ان كان لدیك اطفال ذو طاقة عالیة ، 
بان تجعلھم یتناولون وجباتھم تحفزا 
قبل الذھاب نظرا للطاقة التي سوف 

یتطلبھا المكان ، فانطالق االطفال ھنا 
متعة ال تضاھى ، ولك ان تحكم بنفسك 

، فھم دائما یدركون روعة االماكن 
 اكثر من البالغین .

 
و تقدم المحالت في مول دبي تشكیلة رائعة من االدوات واالجھزة  االلكترونیة والمالبس وادوات المكیاج باالضافة 

 إلى  اغلب الماركات العالمیة كما سبق وان ذكرنا آنفا .
 

 والمرافق  التي یحتوي علیھا المول من مطاعم ومقاھي وغیرھا من التسھیالت والخدمات التي تجعل
 تسوقك مریح وممتع دون شك . 

 
االفضل عند بدأ التسوق العثور على المحالت التي تقدم عروضا للخصم ، فھي فرصة ذھبیة فالسلع تكون ذات قیمة 

 منخفضة واسعار  جیدة  جدا وذات جودة عالیة  ، وتلك فرصة رائعة دون شك .
 

لم یكن اخر اھتمام ھذا المول الزائرین من البالغین واالطفال ، بل ھم في المقدمة من حیث الخدمات والتسالي فمول 
 -دبي یقدم عدة خصوصیات للزائرین لقضاء اوقات ال تنسى من ھذه االشیاء :

 
1– Dubai Aquarium 

 اكواریوم دبي 
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ھو حكایة اخر من التسلیة والمرح ، حیث تشاھد ھذه االحواض العمالقة وقد تجمھر الناس حولھا لمشاھدتھا  
والتقاط الصور حتى من الخارج ، فھي تعطیك انطباع بانھا سحر الطبیعة ، وفي حقیقة االمر مذھلة كانك الول مرة 

تشاھد اكواریوم وتسافر بخیالك الیھ ، حتى تشاھد ومضات لفالشات فتدرك مدى الحقیقة الرائعة التي سوف تعیشھا 
 بدخولك إلى ھناك ، حتما خیال االطفال ھنا لن تجده فھو اسرع من البرق في ذلك . 

 
 یقع ھذا االكواریوم في  مول دبي لمزید من المعلومات (راجع صفحة اكواریوم دبي ).

 
2– KidZania 

 كیدازینا 
 مركز ذو خصوصیة رائعة لالطفال لالستمتاع بھ ( راجع صفحة كیدازینا )

 
 

 كما توجد اماكن خاصة لالطفال تقدم العاب التسالي 
 Repulich Sega   .( عالم من التسلیة الغامضة والمثیرة) ، 

 
Dubai Ice Rink 

اما اذا كنت من عشق التزلج على الجلید وترى بان الحیاة مجرد مقطوعة باردة ، البد من مد قدمیك علیھا لتشعرك 
 Dubai Ice Rinkبالدفء ، فان دبي مول یقدم  لعشاق التزلج 

 التزلج على الجلید ال یعطیك المتعة فقط فھو لوحة فلسفیة یجدر بك تاملھا ، فتشاھد المتزلجین كلوحة صریحة في 
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الحیاة ، فالبعض ال یستطیع الوقوف  
والبعض یقع ویقف والبعض یمارس اللعبة 

 في سالسة وآخرون مجتمعون یدا بید 
و آخرون تركوا بعض وتفرقوا ، صورة 

 رائعة للوحة من جلید . 
 

وھي عبارة عن صالة للتزلج بحجم الصالة 
درھم ،  55االولمبیة ، وقیمة التذكرة فقط 

اما لعشاق اللیل والسھر واالستمتاع في 
االجواء اللیلیة ، فان ھذه الصالة تعج 

باالضواء لیال لتخلق نوعا فریدا من المرح 
والبھجة مع موسیقة تجعل المتزلجین تدب 

 الحیاة فیھم و  في قلوب زوارھا الكرام .
 

 -لمزید من االطالعات عن التزلج في دبي مول :
www.dubaiicerink.com 

 
( دایسو )، الذي یقدم لزبائنة التحف   Daisoیمكنك االطالع على الروعة الیابانیة في مول دبي من خالل محل 

 الرائعة والتي من الممكن شرائھا كھدایا تذكاریة من دبي .
 

 انھ من المحالت التي ننصح بزیارتھا للذوق الرفیع الذي تحتویھ  واالسعار الجیدة . 
 

ھذا المركز یحاط بھ االبداع واالستثناء من كل صوب ففي الخارج توجد نافورة دبي الراقصة ، عالم اخر یحتفي 
درجة  (راجع  180بدانھ الدنیا دبي ، فھي حیاة مغلفة بالحیاة ، ربما ھنا ھاجت مشاعرك من درجة الصفر إلى 

 صفحة النافورة الرقصة في دبي ). 
 
 

ویمكنك مشاھدة العمالق 
الشامخ الذي اسر العالم 

بتفرده وابداعھ برج خلیفة 
 (راجع صفحة برج خلیفة )

كل ھذا وروائع مول دبي لم 
تنتھى ولن تتنتھى ، ھي 

 كذلك . 
 
 

من المرافق التي یحتوي 
علیھا دبي مول وجود دار 

للسینما  لعشاق االفالم 
 السینمائیة .

 

 

Sega Republic 
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من االشیاء اللطیفة ایضا ، ھو وجود جوالت   
سیاحیة للحجز من مول دبي ، باالضافة لوجود 

الصرافات لتغییر العملة ، واجھزة  الصراف 
 اآللي .

 
 

اما الرائع اكثر والذي یعشقة االغلبیة ھو وجود 
رسام لرسم صورتك او صورة من تحب ، فان 
كانت زیارتك لمول دبي فال تنس صورك فربما 

 راقت لك الفكرة كھدیة لصدیق مثال .
 

Tent 
 المفاجاة ؟؟؟

وجود ركن رائع على طراز التصمیم التقلیدي 
للتقاط الصور باالزیاء البدویة ، من االشیاء 

الرائعة واللطیفة جدا فربما وددت مشاھدة  ابنك 
على غیر ما ھو علیھ ، او راق لك بان تمسك 

 بالربابة وتعزف للجمیع ، ھل اصبحت تشعر بالحماس اذا توجھ إلى مول دبي فال وقت لدیك لتضیعھ .
 
 

یتطلب منك المسیر من مخرج المترو إلى الوصول لمبنى المول ، فترة لیست بالقصیرة حتى مع استخدام الساللم 
الكھربائیة المتحركة ، فیمكنك االستمتاع بمشاھدة المناظر الرائعة في الشارع وانت تتجھ إلى ھناك ، وھذا أحد 

االسباب التي  تتطلب منك الذھاب إلى المول في وقت مبكر ، فذلك افضل لك ، فكل ما تحتاجة متوفر وجاھز ، فما 
 یجعلك تاخر الذھاب إلى ھناك . 

 
 

 اشیاء نذكركم بھا :
 10یفتح یومیا من الساعة 

 مساء   10صباحا إلى الساعة 
ایام الجمعة والسبت واالثنین ، 

صباحا إلى  10یفتح من الساعة 
 منتصف اللیل . 12الساعة 

 
 

یمكنك الذھاب الیھ باستخدام 
  -المترو :

 محطة : برج خلیفة 
 مباشرة إلى دبي مول 

لمزید من االطالعات عن مركز 
 دبي مول 

www.thedubaimall.com 

 

 


