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دقائق سیرا على االقدام من البستكیة  5على بعد 

یطل علیك متحف دبي ، تطل علیك ومضات من 
 التاریخ لتدعوك لقراءة  ما بین السطور فیھا .

 
 

انھا قلعة الفھیدي التي تراھا على غیر عھدك بالصمود ، تراھا احرف من كلمة باتت منسیة ، فالصمود ھنا یغلفھا 
 حتى في اصغر جزئیاتھا .

 
م ، ھناك دالئل كثیرة تشد  1799تعتبر قلعة الفھیدي ھي اول بناء معماري تم انشاؤه  في دبي ، وذلك في  عام 
 انتباھك عند الوصول إلى المتحف من الخارج وحتى اقصي نقطة تصل الیھا  .

فانت تشاھد الزائرین من السیاح االجانب وھم ینتشرون في الخارج لتقاط الصور التذكاریة قبل الدخول ، ھذا اول 
 االشیاء التي تشد انتباھك .

 
 

 متحف دبي 
 

Dubai Museum 
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الدخول من بوابة المتحف وشراء  
التذكرة التي تعتبر واسطة عبور لك 

لمشاھدة التاریخ في دبي بطریقة 
 یعجز عن وصفھا اللسان .

 
 

في الساحة االمامیة وضعت العدید 
من السفن  التقلیدیة وما ان تدخل من 

الباب حتى یفاجئك فیلم استعراضي 
في ھذه ) (من  الفلكلورلرقصة العیالة 

اللحظة فقط تدرك بانك تتجھ إلى عالم 
 اخر بخطوط ودالئل اخرى .

 
 

وكان التعمق في ھذا المتحف تعمق 
في تاریخ دبي القدیم بالنسبة للسیاح االجانب ، لكن ان حالفك الحظ واثارك ھذا المتحف كفرد من ابناء الدولة ، فانك 
سوف تغرق في الذكریات ، عندھا لن تسال اذا كانت ذكریات رائعة او غیر ذلك فقط سوف تتذكر بانھا لن تعود ابدا 

 وغلفت بغلف من تاریخ .
 

لقد تم تصویر العدید من اجزاء الحیاة في ذلك الوقت ، والحیاة ما قبل النفط وبعده ومدي التطور الذي ساد المكان ، 
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فانت تشاھد الطالب وھم یدرسون في المدرسة ، والخیاط وھو یمارس  مھنتھ ، وكذلك التجار وھم یتشاورون  
بخصوص اللؤلؤ ، السیدات وھن یمارسن المھن الیدویة القدیمة من صناعة   التلي وغیره، ما عصف بي فعال ھو 

مجموعة من الفتیات في مساحة من االرض المغطاه بالتراب وشجر اللوز بجوارھن  والدجاج یسترسل في المكان ، 
 صورة حیھ لرائعة من روائع الحیاة الماضیة .

 
كما تم تجسید اللیل في الصحراء بصورة رائعة جدا والحیوانات الموجودة في ذلك الوقت ، الغواصین والمھن الشاقة 

 واالخطار التي كانت تحیط بھم .
الجمیل ھو وجود رجل یقرأ  كتاب وصبي خلفھ یختلس الكلمات من ذلك الكتاب ، في حقیقة االمر انك ال تصدق 

 انتھاء مشاھدة ھذه المشاھد والصور الرائعة في ھذا المتحف .
 

 ال تصدق بانك كنت للحظات مضت في الماضي  بكل جذورة ، من الروائع التي ندعوك لزیارتھا متحف دبي .
 متحف ناطق بالتراث والتاریخ  .

كما یحتوي على االثار الحدیثة لمنطقة جمیرا ، باإلضافة إلى اآلثار التي تم اكتشافھا  حدیثاً ، والتي یعود عمرھا إلى 
 سنة ق.م . 3000

 سرب من السیاح یغطي بقعة المتحف ، لیس النھ في دبي فقط بل النھ یستحق الزیارة .
 اشیاء نذكركم بھا 

 مساء .  8:30صباحا إلى الساعة  8:30یفتح یومیا من الساعة 
 مساء .  8:30مساء إلى  2:30یوم الجمعة ، یفتح من الساعة 

 دراھم  3قیمة تذكرة الدخول 
 انظر خریطة دیرة وبر دبي . 

 


