
 See Dunia - Dubaiدبي                                                                 -شوف الدنیا 

للقمم ھمسات صارخة في دائرة التاریخ ، القمة تلك الكلمة التي تطایرت  
 حروفھا ، لتعجز عن وصف ھذا البرج .

 
برج خلیفة الذي جعل العالم یصمت لیستمع لصدى شموخھ ، فال تكاد تذكر 

دبي حتى یرادف اسمھا برج خلیفة ، فھو رمز عمالق یقبع في منطقة 
 جمیرا .

 
لیس ضروریا ان تتعب نفسك لتشاھدة فھو یعلن عن نفسھ بصورة ال تتخیلھا 

ابدا ، فیمكنك مشاھدتھ من اي زاویة من زوایا دبي ، واالمارات االخرى ، 
 فھذا البرج یطل علیھا كضیف شامخ ال یثنیھ المقام .

 
 

یعتبر برج خلیفة المنعوت بالعمالق وننعتھ بالقمة الشامخة من اطول االبراج 
 في العالم .

 

 

 

 Burj Khalifaبرج خلیفة                   
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ویقال بانھ یشبھ برج بابل تقریبا ، اال ان مصممة والذي الھم بھذا االبداع الخرافي ، استمد فكرتھ من احدى 

 الزھور ، زھرة صغیرة اعطت العالم شموخ ال یضاھي ، فاال تستھینوا باالشیاء الصغیرة .
 

لقد استغرق بنائھ ستھ اعوام فقط ، ھي فترة زمنیة ضئیلة امام ھذا االنجاز العمالق ، فارع الطول ، وتم االستعانة 
 بمھندسین من مختلف دول العالم  .

 
 

ا، و 828ویبلغ طول البرج  ً طابق ، ویقع ھذا البرج بالقرب من مول دبي ، ویحتوي بداخلة على الفنادق  160متر
 وشقق ومراكز تجاریة .

 
ربما یغریك ھذا االرتفاع لخوض تجربة رائعة تجعلك تشعر بان یومك قد بدا اآلن ، ولكن تذكر بانھ ال یمكنك 

،   124الصعود إلى اخر طوابق ھذا البرج ، اال انھ یمكنك ان تعیش لحظات ذات قمة وذلك بوصولك إلى الطابق 
 وھو اعلى قمة یمكن لزائرین ھذا البرج الوصول الیھ .

 
 
عند الوصول إلى ھذا الطابق في االعلى ، ھل تستطیع ان تصف شعورك اما انھ قد تاه ، كما تاه شعورنا عن  

 الوصف !!!!!!!!
فلیس كل یوم باستطاعتك ان تعیش ھذه التجربة ، الشيء الوحید الذي یسعفك عند الوصول ھو حبس انفاسك فقط 

 الرائعة خاصة ان كنت سائح ورحلتك ذات فترة  محدودة .
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دبي تلك الدانھ 

الشامخة في قلب 
االمارات وزنبقة العالم 

باسره ، یمكنك 
مشاھدتھا من االعلى 

كانك تشاھدھا  اول 
مرة ، تشاھدھا بصورة 

مجردة من كل شيء 
اال ارتفاع ھذا البرج 
العمالق ، منظر ربما 

حلمت بھ لسنوات 
وفاجائتك دبي 

 بتحقیقھ .
 
 
 
 

ولیس ھناك اروع من التجارب ان كانت من االعلى ، وعلى قمة برج كبرج خلیفة ومشاھدة المناظر على نطاق 
درجة ، ذلك المنظار الذي یعطیك انطباعا عن مدینة دبي فیمكنك اختیار الصورة التي تخطر على بالك من  360

المنظار االلكتروني ومشاھدتھا بعدة اوضع مختلفة لیال ونھارا ، وقبل حدوث الطفرة المجنونة للتطور السریع 
المترامي االطراف في دبي ، جنون دبي للتطور ، كعقل العبقري الذي یزن كل شيء عدا عشقھ للتطور ومجاراة 

 الحضارة والتكنولوجیا .
 

یفضل االغلبیة الذھاب إلى البرج في وقت الغروب ، فھم یصرون بان التقاط الصور یكون ذو خصوصیة رائعة 
 خاصة ان كان في قمة ھذا المكان .

 
 بید ان ھذا المكان في اي وقت یعطیك اطاللھ ال مثیل لھا وال تضاھیھا اطاللھ اخرى .

من االشیاء الرائعة واللطیفة التي ذكرت بان كمیة حدید التسلیح الفوالذي المستخدمة في البرج تبلغ من  دبي إلى 
 الصین . 

 یتوجب علیك شراء تذاكر الدخول مبكرا حتى ال تضطر الوقوف في طوابیر المنتظرین الذي ربما لن ینتھي .
    At The Topیمكنك شراء التذاكر من عدة اماكن من ضمنھا دبي مول 

 
 اشیاء نذكركم بھا 

 بعد منتصف اللیل . 1صباحا إلى الساعة  8:30یفتح یومیا من الساعة 
 درھم  95درھم                االطفال  125للبالغین 

 االطفال دون االربع سنوات الدخول مجاني  
 یمكنك شراء الھدایا التذكاریة من منصة  القمة . 

یتواجد شباك التذاكر والمدخل عبر دبي مول في الطابق السفلي. أقرب محطة مترو ھي محطة برج خلیفة(دبي 
 مول ) .

                      www.burjkhalifa.ae  انظر خریطة جمیرا 

 


