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لم تكشف عن االرتفاع الحقيقي للبرج.. لكنه يتجاوز عتبة الـ 800 متر

دبي تفتتح أعلى برج في العالم على أمل طي صفحة األزمة الموجعة 

.. والبرج يسجل أرقامًا قياسية جديدة ألعلى المصاعد في العالم

دبيـ  أ.ف.پ: تفتتح دبي بعد غد االثنني البرج 
الذي يحمل اسم اإلمارة ويرسم افقا جديدا للتصميم 
والبناء لكونه األعلى في العالم، على امل طي صفحة 
موجعة من االنتكاسات التي هزت صورتها وبلغت 

ذروتها مع أزمة ديون مجموعة دبي العاملية.
وشركة اعمار العقارية اململوكة جزئيا حلكومة 
اإلمارة والتـــي طورت »برج دبي« الذي ينتصب 
كمسلة ساطعة من الفوالذ والزجاج، لم تكشف 
قط عن االرتفاع احلقيقي للبرج وتكتفي بالقول 

انه يتجاوز عتبة الـ 800 متر.
ويتوقع ان يعلن االرتفاع النهائي في االفتتاح 
الرسمي مســـاء االثنني خالل حفل ضخم سيقام 
مبناسبة الذكرى الرابعة لتولي الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم مقاليد احلكم في دبي.
والبرج الذي يرتفع الكثر من 160 طابقا ويحتوي 
على 330 الف متر مكعب من الكونكريت و31400 
طن متري من القضبان الفوالذية املستخدمة في 
هيكل البناء و57 مصعدا، جتعل منه هذه االرقام 

ايقونة عمرانية بكل معنى الكلمة.
قدرت كلفة »برج دبي« الذي ميكن مشاهدته 
على بعد 95 كلم، عند بدء املشروع مبليار دوالر 
لكن الكلفة احلقيقية جتاوزت هذا الرقم بحسب 

تقارير صحافية محلية.
وقال بيل بيكر، شريك االعمال الهيكلية والهندسة 
املدنية في شـــركة »سكيدمور اوينغ اند ميريل« 
)اس او ام( التي صممت البرج ومقرها شيكاغو 
»لقد تعلمنا الكثير من برج دبي، وميكنني القول 
انه بات بوســـعنا ان نبني برجا بطول كيلومتر 

بسهولة. لقد حدد البرج مرجعية جديدة«.
واضاف لوكالة فرانس بـــرس انه بعد فوز 
املكتب مبســـابقة بناء البرج »ظننا انه سيكون 
اعلـــى بقليل من اعلى برج فـــي العالم )تايبيه 
101 - 508 امتار(، اال ان العميل )شركة اعمار( 
ما انفك يطلب منا ان نزيد االرتفاع، ونحن قمنا 
بذلك مرات كثيـــرة. كنا نقوم بدوزنة التصميم 

وكأنه آلة موسيقية«.
وتصميـــم البرج يتمحور حـــول بنية مثلثة 
االضالع يتوســـطها هيكل ضخم من االسمنت، 
ويضيق مدى البرج كلمـــا ارتفع، وعلى مراحل 

متفاوتة بني االضالع الثالثة، قبل ان يتحول في 
اعـــاله الى هيكل معدني تعلوه مســـلة ضخمة. 
والتصميم مســـتوحى ايضا مـــن تويجة زهرة 

الصحراء التي تنمو في منطقة اخلليج.
ولعل ابرز حتديات البناء هو ضخ اخلرسانة 
دون ان تتجمد على ارتفاع 605 امتار، وهو االرتفاع 

الذي يتحول بعده البرج الى هيكل معدني.
من جهته، قال جورج افستاثيو الشريك املدير 
في »اس او ام« واملســـؤول املباشر عن مشروع 
برج دبي ان البنيـــة املثلثة االضالع، واملعروفة 
بـ »واي شايب«، »متنح اساسا متينا لبرج بهذا 

االرتفاع«.
واضاف »لقد اعتمدنا هذا الشكل واستخدمنا 
عناصر من الهندسة االسالمية والقناطر املستدقة، 
وكلما كنا نرتفع عموديا كنا نقلص احلجم للتخفيف 

من تاثير الرياح«.
وعن تاثير الرياح ومدى تذبذب اعلى املبنى، قال 
افستاثيو »انه مبنى هادئ جدا، فبعض العواصف 
لن تشعر بها على االطالق، وقد تشعر بالعواصف 
االقوى، اال البرج في العموم اهدأ من كل االبراج 
الشاهقة االخرى في العالم بالرغم من كونها اقل 

ارتفاعا منه«.
ونفذ اعمال البناء التي بدأت في 2004 حتالف 
بني سامســـونغ الكورية وبيسيكس البلجيكية 

وارابتيك االماراتية.
والبرج يضم اكثر من الف شـــقة و49 طابقا 
للمكاتب اضافة الى فندق في طوابقه السفلى يحمل 
توقيع املصمـــم االيطالي جورجيو ارماني، فيما 
ستكون الطوابق العليا بحسب بيكر مكاتب اشبه 
بان تكون »مكاتب للمراسم«، اي انها ستستقبل 
اجتماعات رســـمية ولن تســـتخدم ليعمل فيها 

اشخاص بشكل دائم.
وقبل ايام من االفتتاح، اكد عدد من الوسطاء 
العقاريني لوكالة فرانس برس ارتفاع الطلب 
بشكل ملحوظ على وحدات البرج التي بيعت 
جميعها قبل ســـنوات، وذلك في نهاية سنة 
قاســـية على القطاع العقاري في دبي، حيث 
انخفضت االســـعار بنسبة 50% بعد سنوات 
من االرتفاع احلاد، اال ان انخفاض االسعار في 

البرج كان بحسب هؤالء اقل حدة. 
وقال رجل اعمال فلسطيني فضل عدم الكشف 
عن اســـمه لوكالة فرانس برس »لقد اشـــتريت 
عام 2008 شقة من غرفة نوم واحدة في الطابق 
الثمانني مقابل ثالثة ماليني دوالر، وبذلك تكون 
خسارتي نظريا كبيرة مع تدني االسعار«، اال انه 
قال ان »امتالك شقة في هذا املبنى مينح شعورا 
من الرضا الذاتي«، ووصل ســـعر القدم املربعة 
ضمن املساحات التجارية في البرج في ذروة فورة 

االسعار الى ما بني 4500 و5500 دوالر.
لكـــن صعاب دبـــي املالية وتداعيـــات االزمة 
االقتصادية على دبـــي ودول اخلليج عموما، قد 
تخدم برج دبي بشكل غير مباشر اذ تؤجل طموحات 

اخرى لبناء ابراج تقفز فوق عتبة الف متر.
ويعتقد البعض ان برج دبي سيكون آخر حبة 
في عنقود املشاريع العمالقة التي اشتهرت بها دبي، 
ومنها جزر النخيل االصطناعية التي تطورها شركة 
نخيل املسؤولة جزئيا عن ازمة ديون مجوعة دبي 

العاملية التابعة حلكومة االمارة.
وتقوم املجموعة حاليا بجهود العادة جدولة 
ديـــون بحوالى 22 مليار دوالر بعد ان المســـت 
التعثر الشهر املاضي وجتنبته بفضل تدخل امارة 

ابوظبي في آخر حلظة.
ومن املشاريع التي اعلن عنها في منطقة اخلليج 
ويبدو مستقبلها اكثر من غامض بعد االزمة، »برج 
نخيل« الذي قالت نخيل انه ســـيتجاوز ارتفاعه 
الف متر، وبرج مدينة احلرير في الكويت )اكثر 
من الف متر( وبرج للملياردير السعودي الوليد 

بن طالل في جدة )اكثر من 1600 متر(.
وقال افستاثيو في هذا السياق »سيكون هناك 
دائما من يريد ان يبني برجا اعلى. لقد صمم برج 
دبـــي في اوقات مختلفة متامـــا عن اآلن، والقوة 
الدافعة وراء بناء االبراج هي االقتصاد، ولو يقال 
لي متى يتحسن االقتصاد ستكون لدى فكرة افضل 

عن متى سيبنى برج اعلى«.
واضاف »لـــو بدأ تصميم بـــرج اعلى اليوم، 
فلن ينتهي البناء قبل عشـــر سنوات، وبالتالي 
سيحتفظ برج دبي بالرقم القياسي لهذه الفترة 

على االقل«.

ترسي »إعمار العقارية« عبر مشروعها العمالق »برج دبي«، 
أطول ناطحة سحاب في العالم، الكثير من املفاهيم السباقة، فقد 
حطـــم البرج حتى اليوم العديد من األرقام القياســـية، مبا فيها 
تركيب وتشـــغيل أعلى املصاعد في العالـــم. ومن املقرر افتتاح 
البرج في 4 يناير 2010، ليتزامن مع االحتفاالت بالذكرى الرابعة 
لتولي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي، مقاليد احلكم 

في إمارة دبي. 
ومتت عمليـــات تركيب املصاعد في »برج دبي« باســـتخدام 
أحدث التقنيات الذكية املتطـــورة، ويضم البرج 57 مصعدا و8 
ســـاللم كهربائية لتسهيل حركة ســـكان البرج وزواره على حد 
سواء. ويضم البرج أعلى مصاعد مت تركيبها ضمن أي مبنى في 

العالم على اإلطالق. 
وقال املدير التنفيذي إلدارة املشـــاريع في »إعمار العقارية« 
عبداهلل الحج: »مت التخطيط لـ »برج دبي« ليكون وجهة منوذجية 
للســـكن والعمل والترفيه، فهو مبثابة مدينة عمودية حتتضن 
الوحدات السكنية واملكاتب وأجنحة الشركات إضافة إلى فندق 
عاملي فاخر ومجموعـــة من املنافذ التجارية واملرافق الرياضية. 
وجـــرى تصميم تقنيات املصاعد الذكية املســـتخدمة في البرج 
لتقدم أفضل مســـتويات األداء مع التركيز على األمان والكفاءة 

وسهولة االستعمال«. 
ويضم »برج دبي«، أبرز مشـــاريع »إعمـــار العقارية«، 1044 
شقة سكنية تتضمن 144 شقة ضمن »أرماني للشقق الفندقية«، 
و160 غرفة فاخرة ضمن »فندق أرماني دبي« إضافة إلى 49 طابقا 
مخصصا ألجنحة الشـــركات. ومت تركيـــب املصاعد في مناطق 
مختلفة من البرج لتسهيل حركة السكان والزوار والوصول إلى 

مختلف الطوابق بسرعة فائقة. 
وتقدم مصاعد كل منطقة في »برج دبي« خدماتها لفئة معينة، 
فمنها ما هو مخصص للزوار أو موظفي املكاتب من جهة، أو لنزالء 
الفندق واملقيمني في الوحدات الســـكنية من جهة ثانية. وتشكل 
ردهات املصاعد طوابق انتقالية تتيح للسكان والضيوف وموظفي 
املكاتب إمكانية االنتقال من مصعد اخلدمة السريعة إلى املصعد 
اخلاص الذي يتوقف فـــي كل طابق تابع جلزء معني من البرج. 
وتقع ردهات املصاعد في الطوابق 43 و76 و123، ويشمل كل منها 

على ردهة اجتماعية ويضم مجموعة متنوعة من املرافق. 

املسافة التي يقطعها. كما يوجد مصعد خدمة آخر يعتبر األعلى 
من حيث االرتفاع الذي يصل إليه والبالغ 636.9 مترا. 

ومن بني مجموعـــة املصاعد التي مت تركيبها في »برج دبي«، 
هناك املصاعد املؤلفة من طابقني، ذات التصاميم املتميزة وأنظمة 
اإلضاءة اخلاصة والتي تضم شاشات عرض الكريستال السائل 
وهي مخصصة لتقل الزوار إلى شرفة املراقبة »قمة البرج، برج 
دبي«، أعلى منصة مراقبة مفتوحة أمام اجلمهور في العالم، وتقع 
في الطابق 124، إضافة إلى موظفي املكاتب الذين يودون التنقل 

في البرج انطالقا من ردهة املصاعد في الطابق 123. 
ويتم استخدام مصاعد »أوتيس« ذات املنصات املزدوجة للمرة 
األولى على مســـتوى منطقة الشرق األوســـط، وهي األعلى من 
نوعها في العالم وتتحرك بسرعة 10 أمتار في الثانية، ويستوعب 
كل منها 12 إلى 14 شـــخصا في الطابق الواحد. وإضافة إلى ذلك، 
يحظـــى »فندق أرماني دبي« مبصعـــد ذي تصميم دائري بديع، 

يخدم ثالثة طوابق ضمن منطقة مطاعم الفندق.
machine- وتنفرد 24 من مصاعد »برج دبي« بتوظيفها تقنيات
roomless®Gen2 الصديقة للبيئة األمر الذي يحد من اســـتهالك 
الطاقة بنســـبة تصل إلى 50% مقارنة بالوحدات التقليدية. وال 
تتطلب معدات ®Gen2 أي مواد تزييت إضافية، مبا يجعل منها 

أكثر توافقا مع شروط السالمة البيئية. 
ومتتاز املصاعد في »برج دبي« باســـتخدامها أحدث التقنيات 
الهندســـية في العالم، حيث ميكن للـــزوار الوصول إلى الطابق 
الذي يرغبون في الصعود إليه باستخدام لوحة املفاتيح أو عبر 
شاشـــة تفاعلية تعمل باللمس قبل الدخول إلى املصعد. ويقوم 
النظام، بعد حتديد طلب الزائر بشكل أوتوماتيكي، بتوجيه الزوار 
املتجهـــني إلى طوابق متقاربة إلى مصعد واحد، األمر الذي يوفر 

الوقت إلى حد كبير.
وخالل الفترة املمتدة من انطالق املشروع ولغاية شهر يونيو 
2009، شارك أكثر من أكثر من 75000 اختصاصي وعامل من فريق 
»أوتيس« في تركيب معدات املصاعد والساللم الكهربائية في »برج 

دبي«. وكانت أعمال التنفيذ قد بدأت في مايو 2006. 
ويصل ارتفاع »برج دبي« إلى أكثر من 800 متر )2625 قدما( 
ويضم أكثر من 160 طابقا، وميثل أبرز أجزاء مشـــروع »وســـط 
برج دبي« الذي تطـــوره »إعمار العقارية« ويوصف بأنه القلب 

اجلديد ملدينة دبي. 

ويقع مصعد اخلدمة الرئيسي في مركز البرج، وهو األعلى في 
العالم من حيث املسافة التي يقطعها والبالغة 504 أمتار )1654 
قدما(، أي أكثر من ارتفاع برج »تايبيه 101« في تايوان )448 مترا(، 
و»سيرز تاور« في شيكاغو )442 مترا(، وأعلى بنحو مرة ونصف 
من برج »إمباير ستيت« في نيويورك )381 مترا(. ويتحرك املصعد 
بسرعة 9 أمتار في الثانية، ويسجل رقما قياسيا من حيث طول 

وتولت شركة »أوتيس«، الرائدة عامليا في مجال تركيب املصاعد، 
مهمـــة تزويد وتركيب جميع املصاعد في »برج دبي«. وال يوجد 
مصعد يتنقل بني جميع الطوابق الـ 160 من البرج، بل مت جتميعها 
في فئات تنسجم مع تصميم الطوابق، مبا يتيح للسكان إمكانية 
الوصول مباشـــرة إلى وجهتهم دون احلاجة للتوقف في طوابق 

أخرى. 

الصين ودول »اآلسيان« يدشنون
أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم

2010 عام صعب 
للصناعة األلمانية 

برلنيـ  د.ب.أ: حذرت رابطة الصناعة 
في أملانيا من اإلفراط في التفاؤل حول 
أداء االقتصاد في العام اجلديد 2010، 
وذكر هانز بيتر كايتل رئيس الرابطة 
لوكالـــة »د.ب.أ« أمس أن املؤشـــرات 
اإليجابيـــة ال تعني بالضرورة انتهاء 
األزمة، وأضاف ان العام اجلديد سيكون 
صعبا ولن يقل بأي حال عن الصعوبات 

في عام 2009.
وتوقع رئيس الرابطة أن تســـتمر 
تداعيات األزمة االقتصادية لفترة طويلة، 
وقال إن أملانيا ستصل في عامي 2014 أو 
2015 إلى نفس معدالت منو االقتصاد 
في عام 2007 وهو العام السابق لألزمة 

االقتصادية واملالية العاملية.
وأوضح رئيـــس الرابطة أن كبرى 
املشاكل التي تواجه االقتصاد األملاني 
هي تشـــدد البنوك في منح القروض 
للشـــركات واملصانع وانتهاء البرامج 
احلكومية لدعم االقتصاد وسوء وضع 

ميزانية الدولة.
وأشاد رئيس الرابطة بالتوسع في 
االستفادة من اللوائح احلكومية حول 
تخفيض ســـاعات العمل وأكد أن هذه 
اللوائح أنقـــذت 800 ألف وظيفة من 

الشطب.

بكنيـ  أ.ش.أ: دشنت الصني والدول العشر األعضاء في 
 رابطة جنوب شرق آسيا )آسيان( رسميا امس أكبر منطقة 
للتجارة احلرة في العالم من حيث تعدادها السكاني )1.9 
مليار نسمة( ومساحتها اجلغرافية )14.1 مليون كم مربع( 
وثالـــث أكبر منطقة جتارة حرة من حيث حجم التجارة 
بقيمة نحو 4.5 تريليونات دوالر ســـنوياـ  بعد منطقتي 
االحتاد األوروبي وأميركا الشماليةـ  وبإجمالي ناجت محلي 

نحو 6 تريليونات دوالر سنويا.
وتظهر االحصائيات الرسمية أن حجم التبادل التجاري 
بني الصني واآلسيان وصل إلى 230 مليار دوالر في نهاية 
العام املاضي مما ميثل 9% من مجمل حجم جتارة الصني 
اخلارجية، لتعد الصني حاليا الشريك التجاري الثالث لـ 
»اآلسيان« وستصبح الشريك األول قريبا، وسط توقعات 
بأن تتوسع التبادالت بني الصني و»اآلسيان« بعد تدشني تلك 
املنطقة لتشمل مجاالت أكثر منها التمويل وتتعمق في بعض 
املجاالت التقليدية مثل الزراعة والعلوم والتكنولوجيا.

وطبقا لالتفاق، تقرر االعالن عن تشغيل منطقة التجارة 
احلـــرة بحلول األول من يناير عام 2010، لتفرض الصني 
والدول الست األعضاء القدامى في اآلسيان وهي )بروناي، 
وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبني، وسنغافورة، وتايلند( 
 تعريفـــة صفرية على معظم املنتجـــات املتبادلة، بينما 
ســـتقوم الصني واألعضاء األربع اجلدد باآلســـيان وهي 
)كمبوديا، والوس، وميامنار، وڤيتنام( بالشيء ذاته في 

عام 2015.

الذهب يختم 2009 مرتفعًا 24.8% على 1096.20 دوالرًا
78٪ ارتفاعاً بأسعار النفط خالل 2009

نيويوركـ  رويترز: سجلت أسعار الذهب 
أكبر زيادة ســــنوية لها في ثالثة عقود بعد 
ارتفاعها الطفيف يوم اخلميس في نوبة صعود 
سنوي لم يسبقها مثيل للعام التاسع على 
التوالي إذ أقبل املستثمرون من أجل التحوط 
والبنوك املركزية على عمليات الشراء التي 
اذكت انتعاش املعدن النفيس على الرغم من 

انحسار مشتريات الباحثني عن مالذ آمن.
وفي اخلتام غير الرسمي لعمليات السوق 
الفورية سجل سعر الذهب 1096.20 دوالرا 
لالوقية مرتفعا 218 دوالرا هذا العام وهي زيادة 
لم يتفوق عليها في التاريخ احلديث سوى 

ارتفاع الذهب 286 دوالرا في عام 1979.
ومن حيث النسبة املئوية ارتفع الذهب 
بنسبة 24.8% هذا العام وهي اقل من زيادة 

بنسبة 31% عام 2007.
وبعد ان شهد الذهب تقلبات شديدة في 
عام 2008، فإن العام احلالي كان الى حد ما 
عام مكاســــب مطردة للمعدن النفيس الذي 
يفضله املســــتثمرون كوسيلة للتحوط من 
االحتماالت االقتصادية الغامضة بعد أسوأ 

أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.
ولعبت البنــــوك املركزية دورا كبيرا في 
اذكاء انتعاش الذهب خالل عام كشفت فيه 

الصني النقاب عن انها زادت سرا احتياطياتها 
خالل اخلمسة االعوام املاضية لتصبح خامس 
أكبر احتياطيات في العالم بشرائها االنتاج 
احمللي بينما ضاعفت الهند تقريبا احتياطياتها 
بشراء نصف مخزون صندوق النقد الدولي 

املعروض للبيع.
وسيتوقف اجتاه سوق املعادن النفيسة في 
اوائل عام 2010 على ما اذا كان الدوالر األميركي 
سيواصل انتعاشه الذي سجله اواخر العام 
وهل ستبقي البنوك املركزية اسعار الفائدة 
الرئيسية عند مستويات قياسية منخفضة 

لتعزيز النمو االقتصادي.
من ناحية أخرى ســــجلت أسعار النفط 
ارتفاعا بنسبة 78% خالل عام 2009 كما بلغت 
األسعار ثالثة أمثالها على مدار العشر سنوات 

املاضية.
وذكر تقرير ملؤسسة بلومبرغ االقتصادية 
العاملية أن أسعار النفط المست أدنى أسعارها 
عام 2009 عندما بلغت 32.70 دوالرا للبرميل 
يـــوم 20 يناير بعدما قلـــل الركود العاملي 
الطلب، وبلغ أعلى ســـعر له بعد تسجيل 
82 دوالرا للبرميل يوم 21 أكتوبر لضعف 
الدوالر الذي عزز شهية املتعاملني لالستثمار 

في السلع.

رسم توضيحي لسير املصاعد في برج دبي


