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كان وال زال یراود البعض حلما ، وھو التقاء  
العالم على مساحة من االرض ، لعلة سابقا كان 

 من المستحیالت التي ال یتصوره عقل .
 

اما الیوم فقد أصبح ھذا االمر ھین  جدا ، حیث 
بادرت دبي بجمع عدة دول مختلفة وثقافات مختلفة 

، تحت مساحة كبیرة من االرض ، واطلقت علیھا القریة العالمیة ، بما  معناه ان العالم في النھایة مجرد قریة 
 صغیرة یمكنك ان تطوف بھا وتستمتع بزیارتك لھا .

 
 

، حیث استقر  بھا المقام في النھایة على مساحة ساشعة من االرض بالقرب 1997وقد انشئت  ھذه القریة في عام 
 من شارع الشیخ محمد بن زاید ال نھیان . 

 

 
 القریة العالمیة 

 

Global Village  
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تظلل ھذه القریة العدید من الدول العربیة والعالمیة  
تحت سقف واحد ، وتتخذ كل دولة منھا جناحا یعبر 

عنھا وعن ثقافتھا  ، فھي تقدم العروض 
والماكوالت الخاصة بھذه البلد كترحیب للزائرین 

 لھذه االجنحة .
 

في اغلب االوقات سوف تشعر بانك فعال في ھذه 
البلدان ولیست مجرد دیكورات تعلن عنھا ، فقد تم 

تطبیق الدیكورات والثقافات والنشاطات 
 االستعراضیة بصورة رائعة جدا .

 
یمكنك القول دخولك القریة العالمیة ینسیك ھویة 

توجدك فانت تشد رحالك من دولة إلى اخرى ، تنعم بثقافات واستعراضات مبھرة ترسم في قلبك انطباعا رائعة لھذه 
 الدول .

فربما عندما یسعفك الحظ بزیارة احدى ھذه البلدان الموجودة ، لن تشعر بان زیارتك االولى وھذه حقیقة فقد زرتھا  
 من قبل ، في دبي في القریة العالمیة .

 
ھذه االجنحة المتناسقة تحت سقف ھذا المكان ما ھي اال مكان مثالي لشراء السلع والھدایا لمن تحب ، فالیوم ال 

یلزمك االنتظار للذھاب إلى  احدى الدول لشراء سلعة ما ، او االستمتاع باطباقھ اللذیذة ، قفد توفر كل ذلك ، 
 فالتذكرة اصبحت اجرة تاكسي فقط .
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باالضافة لكل ھذه الروعة والجمال فانھا تقدم العدید  

من الخدمات التي تسھل زیارة الزائر لھا سواء كان 
سائحا او من ابناء الدولة او من المقیمین بھا ،حیث 

یوجد العدید من المطاعم والمقاھي ، فالتسوق 
ومشاھدة االبداع یستحق ارتشاف فنجان من القھوة 

یدعم رغبتك في التواصل لكتشاف ھذا المكان ذو 
 االحجار الكریمة المنثورة بین ارجائھ .

 
 

صور العبرا التي كانت تجعل للقلوب خفقان خاص ، 
ھي االن في متناول یدك فیمكنك استخدامھا ، للمرور 

 باالجنحة االخرى واطراف القریة المذكورة .
 

 ربما ھذه التجارب المثیرة تعطیك حافزا لقضاء اوقات تثرثر بالروعة .
 
 

االطفال الزھور العطرة التي تجعل لالماكن قصص اثارة وفرح اخرى ، لھم  مفاجات وتسالي  تجعلھم في عالم من 
االثارة واالستمتاع اال متناھي ، فقد توفر في القریة الكثیر من العاب التسلیة  لھم ، فقد ضمن االباء عدم اثارتھم ، 

 فھم ھنا في ملكوت اخر ، یقضون اوقاتھم كما یشتھون .
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لقد ذكرنا انفا بان االستعراضات الراقصة  
لالجنحة المختلفة ، والبلدان  المتنوعة ھي 

 جزء من حیاة ھذه القریة 
 

في القریة العالمیة فقط یمكنك حبس انفاسك ، 
فھناك الكثیر ینتظرك وھناك دول ال زالت في 

بالك وتود مشاھدتھا ، اذن ماذا تنتظر الكل 
ینتظر قدومك ، فھرول لمشاھدة العالم تحت 

 سقف واحد .
 

 اشیاء نذكركم بھا 
مساء إلى الساعة   4تفتح یومیا من الساعة 

 منتصف اللیل  12
 4یومي االحد والخمیس تفتح من الساعة 

 بعد منتصف اللیل  1مساء إلى 
 درھم    15قیمة تذكرة الدخول 

 واقل الدخول  مجاني . 3االطفال من سن 
 

 لمزید من االطالعات 
www.globalvillage.ae 

 انظر خریطة جمیرا 
 

 


