
ددبي  تعتزمم  بناء  برجج  أأعلى  من  "خليیفة"

االقسم  ااألوولل:  االمفرددااتت  وواالتعبيیرااتت  االجديیدةة

تعتزمم  بناء  برجج:  تخطّط  في  بناء  برجج

شركة  إإعمارر  االعقارريیة

ناططحاتت  االسحابب

بجميیع  االمقايیيیس

االمليیارردديیر  االسعودديي

يینزلل  بالتالي  برجج  خليیفة  عن  عرشش  قائمة  ناططحاتت  االسحابب:  ال  يیبقى  برجج  خليیفة  مسيیطرااً  على  االبنايیاتت  االعاليیة

االمجالل  االعقارريي

في  أأعقابب  ااألززمة  االماليیة  االعالميیة:  في  نهھايیتهھا

شركة  نخيیل

تحاوولل  االشركة  تجاووزز  االتدااعيیاتت  االقاسيیة  لألززمة:  تحاوولل  االتغلّب  على  االترااجع  في  ااألررباحح  بسبب  ااألززمة  االشديیدةة

يیعيید  إإحيیاء  ررووحح  ططريیق  االحريیر  االتارريیخي
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االقسم  االثاني:  االنص  ااألساسي

ددبي  تعتزمم  بناء  برجج  أأعلى  من  "خليیفة"

برجج  خليیفة  في  ددبي  االبالغ  ااررتفاعهھ  828مم  هھھھو  ااألعلى  في  االعالم  (رروويیترزز)

كشفت  شركة  إإعمارر  االعقارريیة  عن  توجهھ  لبناء  برجج  جديید  في  ددبي  يیزيید  ااررتفاعا  عن  "برجج  خليیفة"  ااألعلى  بالعالم  حاليیا٬،  مما  يیسمح

لإلماررةة  االتابعة  لدوولة  ااإلماررااتت  بالحفاظظ  على  االمرتبة  ااألوولى  في  قائمة  ناططحاتت  االسحابب٬،  مع  إإعالنن  جهھاتت  خليیجيیة  أأخرىى  عن

توجهھهھا  لبناء  أأبرااجج  منافسة.

ووقالل  ررئيیس  شركة  إإعمارر  االعقارريیة  محمد  علي  االعبارر  االذيي  بنت  شركتهھ  برجج  خليیفة٬،  إإنن  شركتهھ  تخطط  لتشيیيید  مبنى  يیكونن  أأكثر

ااررتفاعا.  ووباتت  برجج  خليیفة  االبالغ  ااررتفاعهھ  828مم  وواالذيي  اافتتح  ررسميیا  مطلع  االعامم  ٬2010،  االمبنى  ااألعلى  في  االعالم  ووبجميیع  االمقايیيیس.

غيیر  أأنن  االمليیارردديیر  االسعودديي  ااألميیر  االوليید  بن  ططاللل  أأططلق  مشرووعع  بناء  برجج  االمملكة  في  مديینة  جدةة  على  االبحر  ااألحمر٬،  على  أأنن

يیصل  ااررتفاعهھ  إإلى  أألف  متر  وويینزلل  بالتالي  برجج  خليیفة  عن  عرشش  قائمة  ناططحاتت  االسحابب.

ووأأعربب  االعبارر  بمناسبة  إإططالقق  مشرووعع  عقارريي  ضخم  في  ددبي  ضمن  "مديینة  محمد  بن  ررااشد"  االجديیدةة٬،  عن  ااعتقاددهه  بأنن  ددبي  بحاجة

إإلى  مبنى  مرتفع  آآخر.

ووأأضافف  أأنن  ددبي  تبلغ  من  االعمر  ثالثيین  سنة  فقط٬،  ووبالتالي  ما  ززاالل  أأمامهھا  االكثيیر  من  االوقت  ووااالستثمارر.
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ووااعتبر  االعبارر  أأنن  االتقنيیة  قد  تقدمت  بالفعل٬،  ووباتت  قيیمة  االمباني  االمرتفعة  مهھمة  جداا  في  االعالم  على  االمستوىى  االتجارريي٬،  مضيیفا  "لقد

تعلمنا  كيیف  نجني  االمالل  من  االمباني  االمرتفعة".

ووتأتي  هھھھذهه  االتصريیحاتت  في  االوقت  االذيي  تشهھد  فيیهھ  إإماررةة  ددبي  اانتعاشا  متجددداا  في  االمجالل  االعقارريي  بعد  أأرربع  سنوااتت  قاسيیة  شهھدتت  فيیهھا

ااألسعارر  اانخفاضا  بلغ  نحو  60%  في  أأعقابب  ااألززمة  االماليیة  االعالميیة.

ووكانت  شركة  نخيیل  االتابعة  لحكومة  ددبي  وواالتي  كانت  من  أأكبر  االمتأثريین  باألززمة٬،  قد  أأططلقت  عامم  2008  مشرووعا  لبناء  برجج  يیتجاووزز

ااررتفاعهھ  أألف  متر.

ووتقولل  مصاددرر  مقربة  من  االشركة  إإنن  مشرووعع  برجج  "نخيیل  هھھھارربر  أأند  تاوورر"  جاهھھھز  للتنفيیذ  من  االناحيیة  االتقنيیة٬،  إإال  اانن  االخراائط  في

ااألددررااجج  بيینما  تحاوولل  االشركة  تجاووزز  االتدااعيیاتت  االقاسيیة  لألززمة.

كما  أأططلقت  االكويیت  مشرووعا  لبناء  برجج  يیصل  ااررتفاعهھ  إإلى  أألف  متر  وويیحويي  في  ططبقاتهھ  ااألخيیرةة  مسجداا  ووكنيیسة  ووكنيیسا  معا٬،  ضمن

مشرووعع  مديینة  االحريیر  على  جزيیرةة  االصبيیة.

غيیر  أأنن  االخالفاتت  االسيیاسيیة  االمستمرةة  في  االكويیت  منعت  إإحراازز  تقدمم  في  االمشرووعع  االذيي  يیفترضض  أأنن  تبلغ  كلفتهھ  عشرااتت  مليیاررااتت

االدووالرر  وويیعيید  إإحيیاء  ررووحح  ططريیق  االحريیر  االتارريیخي  في  االربط  بيین  االشرقق  وواالغربب.

االقسم  االثالث:  ااألسئلة

١۱.  ما  موضوعع  هھھھذاا  االخبر؟

٢۲.  ما  هھھھو  أأعلى  برجج  حتى  ااآلنن؟  أأيین  يیوجد  ووكم  يیبلغ  ااررتفاعهھ؟
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٣۳.  َمن  في  هھھھذاا  االخبر  يیعتبر  بناء  ااألبرااجج  فيیهھ  ااستثماررااتت  جيیدةة  للبالدد؟

٤.  أأذُذكروواا  االمشارريیع  االجديیدةة  لبناء  أأبرااجج  مرتفعة  وومن  يیخطّط  لبنائهھا.

٥.  أأيّي  مشارريیع  تفّضلونن  وولماذذاا؟

٦.  ما  ررأأيیكم  في  االمنافسة  في  بناء  ااألبرااجج  في  ددوولل  االخليیج  االعربي؟
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