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 للسیاحة في دبي بریق خاص ، فسیاحتھا تبدأ وانت ما زلت محلق في سمائھا  ، ورحلتك قد اوشكت على الھبوط . 
 

.حیث یتراء لك جزر النخلة من االعلى ، باالضافة لعدة جزر صغیرة مازالت  قید االنشاء ھي (دنیا )  لتشد من ازر 
 خیالك لمنظر لن یجود بھ الزمن بالنسبة لك .

 
فدبي ھي اشراقة شمس اذابة  كل الصعاب لتكون ھي 

 وخیوطھا الذھبیة محط انظار الجمیع .
 

لعلك قد سمعت عن عجائب دبي التي ابت اال ان تكون 
االولى في كل شيء ، فما كان اال ان اتجھت الیھا االنظار 

 واشیر الیھا بالبنان .
 
 

فذلك المارد القابع في دبي (برج العرب ) ال یزال محط 
انظار الجمیع ، واشراقة العمالق الشامخ الذي جعل من 

الكل یھفو لمشاھدتھ حیث قبع على ارض دبي (برج 
 خلیفة ) لیجعل منھا حدیث اخر للعالم باسره .

 
ان دبي عالم سیاحي قائم بذاتھ فھو عالم ممیز من االلف 

 إلى الیاء . 
 
 

ممیزة  بفنادقھا  التي عصفت بھا الفخامة والرقي ، 
ممیزة  باماكنھا  السیاحیة وخدمة السیاح ، فدبي شعلة 

 من السیاحة .

 

 Dubai دبي 
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ال یزال في دبي ما یحبس االنفاس فھي  
 دانھ الدنیا ، التي تغنى بھا الشعراء . 

لیس سھال الحدیث عن دانھ الدنیا ، فھناك 
زوایا تعجز الحروف عن ذكرھا وذكر 

 محاسنھا .
 

تعتبر دبي من ضمن االمارات السبع 
 -الشارقة  -المتمثلة في كل من ابوظبي 

 -راس الخیمة  -ام القیوین  -عجمان 
 الفجیرة .

 
وھي ثاني اكبر امارة بعد ابوظبي ، ویحد 

امارة دبي كل من ابوظبي غربا وامارة 
الشارقة شرقا ، وتعتبر دبي العاصمة 

 االقتصادیة لدولة االمارات .
 

لعل من اھم االحداث التي مرت على دولة االمارات ودبي ، ھو حدث االتحاد الذي اشرقت بھ شمس االمارات وذلك 
 ، حیث اعالن عن دولة االمارات كدولة مستقلة ذات سیادة وجزء  من الوطن العربي  1971في عام 

ھذا الحدث جعل من دبي اكثر  عشقا ومیال للتطور السریع ،  وما شھدتھ من التطور السریع خالل السنوات االخیرة  
 كان بمثابة ضربة قاضیة للتطور نفسھ ، حیث اصبح یشار الیھا بالبنان عالمیا .
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ان جانب التطور السریع في دبي جعل من العالم یقف مذھوال لذلك ، وما  زالت دانھ الدنیا تمضي  بخطى  واثقة  
 نحو تطور افضل واكثر سرعة .

 
ویمكنك بكل وضوح مشاھدة الفاصل التاریخي ومدى التطور في دبي ابتدأ من العبرا وانتھاء عند العمالق الشامخ 

 برج خلیفة .
 
 

تقسم دبي إلى قسمین ، حیث 
 یقسمھا خلیج (الخور ) .

وفي ھذه القسمة تتجسد دبي 
القدیمة والعصریة ، فاالولى 

 -في كل من :تتمثل 
 

: حیث یمكنك دیرة وبر دبي 
العثور ھنا على االسواق القدیمة 

وسوق الذھب ذو الشھرة 
الواسعة وكذلك سوق التوابل 

 باالضافة لسوق السمك .
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ویندرج من دبي  القسم القدیم المباني التاریخیة مثل البستكیة والمباني التاریخیة االخرى والتي تمتد إلى الخور ،  
 ویمكنك الوصول الیھا باستخدام العبرا .

 
  -اما القسم االخر من دبي والذي یتجسد في العصریة والحداثة :

فتمثلة كل من جمیرا إلى منطقة جبل علي حیث تفردت ھذه االماكن بالمباني العصریة والشواطئ الماسیة ، والفنادق 
 ذات الفخامة والرفاھیة باالضافة لمراكز التسوق العصریة .

 
 وسواء كانت اقامتك في في القسم االول او االخر  ، فان المواصالت متوفرة جدا لزیارة القسم االخر اذا احببت ذلك .

ویعد العثور على المقاھي والمطاعم في دبي من ابسط االمور ، فھي تحتوي على نخبة رائعة وذات مستویات 
 مختلفة .

 
وتحتوي دبي على  العدید من مراكز التسلیة والترفیھ كما تحتوي ایضا على العدید من مراكز التسوق الفخمة ذات 

 الرفاھیة والجودة العالیة .
 

و یحتوي شاطئ  جمیرا ، على شواطيء مجانیة واخرى تابعة لمنتجعات رائعة ، كما یتوفر في دبي مالعب للجولف 
 ، فھي ترضي جمیع االذواق في منتھي اللباقة .

 
وتشتھر دبي بالمرافق العامة التي تزید من الجذب السیاحي الیھا مثل الحدائق والتي نذكر منھا ، حدیقة الممزر  

والتي خصصت یوم للسیدات فقط وھو یوم    Jumeirah Beach Parkوحدیقة الصفا وحدیقة شاطئ جمیرا  
 االثنین ، باالضافة إلى حدیقة الخور .
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 وربما كان موقع احد ھذه الحدائق بالقرب من الفندق المقیم بھ . 
 

دراھم ، وان كنت من عشاق استخدام  5اما بالنسبة لرسوم الدخول إلى تلك الحدائق فھي في الغالب ال تتجاوز 
 العربات المعلقة (التلفریك ) فیمكن تجربتھا في حدیقة الخور واالستمتاع بالمناظر من االعلى .

 
 

  محمیة رأس الخور للحیاة الفطریة
وال زلنا بین ثنایا دبي ، واحضانھا التي تجود بمزید من اماكن الترفیھ الرائعة ، فان كنت من عشاق الطیور وخاصة 

طائر الفالمنجو الحالم ، فیمكنك مشاھدة ذلك في مالذ الحیاة البریة براس الخور ، فھو من االماكن التي تاسرك 
 خاصة ان كانت بینك وبین الطیور عالقة ودیة ، ویمكنك ھذا المكان وتلك الزاویة من دبي لمشاھدتھا  بالمنظار .

 الدخول إلى ھذا المكان مجاني 
 
 

 افضل االوقات لزیارتھا  من شھر نوفمبر إلى ابریل ، ھي االیام المعتدلة في السنة بالنسبة لطقس االمارات .
 یفتح من السبت إلى الخمیس 

 
 مساء .  4صباحا إلى الساعة  9من الساعة 

 www.wildlife.ae:  محمیة رأس الخور للحیاة الفطریةلمزید من االطالعات عن 
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بقي ان تعرف بان دولة االمارات مرت بحاالت استعمار متتالیة   
،  حیث اعقب  17في فقد تمكن منھا النفوذ البرتغالي في القرن 

انھیارة ظھور قوة اوروبیة تمثلت في كل من فرنسا ثم ھولندي 
واخیرا بریطانیا ، إال أن ھذه القوى الجدیدة وجھت نشاطاتھا بشكل 

 متزاید للتجارة. 
 
 

 ملیون نسمة في الوقت الحالي .  1.35یبلغ عدد سكان دبي حوالي  
 
 

واللغة الرسمیة ھي اللغة العربیة مع تداول اللغة االنجلیزیة في 
شتى  االماكن ، وھذا سبب اخر لجعل دبي مقصدا للسیاح حیث  

 التعامل فیھا بسھولة ویسر من قبل السیاح االجانب . 
 
 

 لمزید من االطالعات زیارة الموقع الرسمي للسیاحة في دبي 
www.definitelydubai.com 

 

 


