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من أجواء االفتتاح
أزاح الشيخ محمد بن راشد لدى وصوله موقع احلفل الستار 
عن لوحة تذكارية للبرج وأعلن االفتتاح الرس����مي له مطلقا عليه 

اسم »برج خليفة«.

نقلت احلدث أكثر من 160 دولة على الهواء مباشرة على قنواتها 
التلفزيونية.

قّدر عدد من شاهدوا احلدث نحو ملياري نسمة حول العالم. 

شيدت البرج شركة إعمار بكلفة إجمالية بلغت مليار ونصف 
املليار دوالر.

بعد عزف الس����ام الوطني اإلماراتي نزل مظليون من طائرة 
حلقت فوق البرج وهم يحملون أعام اإلمارات وصور الشيخ خليفة 

والشيخ محمد بن راشد. 

 فور اعان الشيخ محمد بن راشد افتتاح البرج انطلق عرض 
ضخم بالصوت والضوء واملاء، في حني حولت األلعاب النارية البرج 

الى كتلة من النار لدقائق طويلة.

اإلمارة دشّنت أكبر ناطحة سحاب في العالم بارتفاع 828 متراً

افتتاح تاريخي لـ »برج خليفة« يؤكد أن دبي أقوى من األزمة
دبي - كونا: ل���م تكد متر عدة 
اس���ابيع على ما اطلق عليه »أزمة 
دبي« حتى فاج���أت االمارة العالم 
بافتت���اح تاريخي العل���ى ناطحة 
العالم »برج خليفة«  س���حاب في 
والذي دش���نه امس الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، بعد أن أمضت 
شركة »اعمار« العقارية ست سنوات 
في تشييده واعلن انه سيحمل اسم 
الرئيس االماراتي الشيخ خليفة بن 
زايد »برج خليفة«، في مشهد يؤكد 
على قدرة هذه املدينة على النهوض 
وقدرة قادته���ا على عبور االزمات 

واالنطاق مجددا نحو النجاح.
وقال الشيخ محمد بن راشد في 
كلمة ارجتالية افتتح بها أنش���طة 
حفل تدشني البرج ان افتتاح »برج 
خليفة« يعد نقطة ضوء جديدة على 
خريطة العالم. وأضاف ان تشييد 
أعلى نقطة في العالم شيدها البشر 

البد أن تقترن باسم الكبار«.
وبدأ حفل االفتتاح بفيلم عرضت 
فيه مراحل بناء البرج والتطور الذي 
تشهده دبي. ثم ضغط الشيخ محمد 
بن راش���د على جهاز خاص أضاء 
البرج من جميع جوانبه وانطلقت من 
البرج ذاته ألعاب نارية من أول نقطة 
فيه وحتى آخر ارتفاع له مش���كلة 
بذلك منظرا جماليا قلما يوجد نظير 
له. وأعل���ن خال احلفل أن ارتفاع 
البرج يبل���غ 828 مترا وليس كما 

أعلن سابقا 800 متر فقط.
بدوره قال رئيس مجلس ادارة 
»اعمار« محم���د العبار، في مقابلة 
خاصة مع إحدى القنوات الفضائية، 
ان العوائد املتوقعة من تسليم البرج 
ستؤثر ايجابا على النتائج املالية 
للش���ركة في الربع األول والثاني 
والثال���ث من الع���ام احلالي 2010، 
متوقعا أن تدخل 35% من ايرادات 
البرج في ايرادات الش���ركة بالعام 
اجلديد. وكشف العبار خال لقائه 
أن 90% من البرج مت بيعه بالفعل، 
وأن 85% م���ن املبالغ املترتبة على 
املش���ترين مت تس���ديدها للشركة، 
مش���يرا ال���ى أن املبال���غ املتبقية 
على كل مش���تري ال تزيد عن %20 
من القيمة وس���يتم تسديدها عند 
تس���ليم الوحدات العقارية. ونفى 
العبار أن يكون أي من املش���ترين 
في »برج دبي« قد تخلف عن السداد 
للشركة، أو تعثر، وقال ان األسعار 
على الرغم من انخفاضها في الوقت 
الراه���ن، فلم تصل الى املس���توى 
الذي باعت به »اعمار« ذاتها، وهي 
املطور الرئيس الوحدات العقارية 
للمشترين واملستثمرين. وكشف 
العبار أن »اعمار« تبيع القدم املربعة 
الواحدة في البرج حاليا بنحو 1400 
دوالر، لكن هذا الرقم يتغير بحسب 
املوقع واالطالة واملواصفات.  وقال 
ان تسليم وحدات »برج دبي« ملالكيها 
س���يتم البدء به اعتبارا من أواخر 
الشهر اجلاري، مشيرا الى أن 12 ألف 
عائلة ستسكن في البرج، ويتوقع 
أن يستغرق عملية اسكانهم نحو 6 
الى 7 شهور. من ناحية أخرى، قالت 
إعمار العقارية التي تتخذ من دبي 
مقرا أمس أنها ستركز جهودها على 
اخلارج وعلى قطاعات غير عقارية 
مثل الفندقة واملستشفيات مع تأثر 

سوقها احمللية بأزمة عقارية.

وقالت إعمار التي افتتحت أعلى 
بناية في العالم وهو برج خليفة إنها 
ال تدرس االندماج مع منافستها غير 
املدرجة نخيل التي وجدت نفسها في 
قلب عاصفة ديون قيمتها 26 مليار 
دوالر تشمل أيضا شركتها األم دبي 

العاملية اململوكة للحكومة.
وأوضحت أن البرج الذي تكلف 
1.5 مليار دوالر ويعلو أكثر من 200 
طابق سيحقق لها عائدا بنسبة %10 
وان االفتتاح سيعزز األرباح خال 
التوقعات  معظم 2010. ورغم تلك 
إال أنها لم تطمئن املستثمرين الذين 
باعوا أس���هم إعمار لتتراجع %2.2 
وتدفع مؤش���ر س���وق دبي املالي 
لانخف���اض 2.1%. وكان���ت إعمار 
ألغت في ديسمبر املاضي اندماجا 
كان مزمعا م���ع الوحدات العقارية 
ملجموعة دبي القابضة لتغير اجتاهها 
االستراتيجي على نحو مفاجئ إثر 
تفجر أزمة الشركات املرتبطة بدبي 
العاملية إحدى أكبر املجموعات في 
اإلمارة ودبي القابضة شركة مملوكة 
حلاكم دبي. وقال الرئيس التنفيذي 
إلعم���ار دبي عصام كل���داري »كل 
الدراس���ات التي أجريناها لم تدلنا 
على طري���ق للمضي قدما والوقت 

احلالي غير مناسب لاندماج«.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس 
إدارة الش���ركة محمد العبار أنه ال 
توجد خطط لاندماج مع »نخيل« 
أكبر ش���ركة عقارية في الش���رق 
األوسط والتي تعاني في ظل تهاوي 
األرباح وديون بنحو 20 مليار دوالر. 
وبدت الثقة على مسؤولي إعمار وهم 
يقولون إن افتتاح برج خليفة خطوة 
إلى األمام نظرا الستقرار  ايجابية 
أس���عار العقارات في اإلمارة رغم 
توقعات أوس���ع نطاقا باس���تمرار 
الضغوط في القطاع العقاري بدبي. 
وقال العبار »لكم أن تسألوا ملاذا نبني 
كل هذا؟ إنه لتحقيق مستوى معيشة 
مرتفع ورس���م البسمة على وجوه 
الناس وأعتق���د أن علينا مواصلة 
ذلك«، وأض���اف »دبي هي حياتنا. 
لدينا خطط طويلة األجل وجميلة 

للتنمية في دبي«.

بعث صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى اخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن

زاي��د آل نهيان رئيس دولة االمارات العربية املتحدة 
الش��قيقة عبر فيها س��موه عن خالص تهانيه مبناسبة 
افتتاح برج خليفة في إمارة دبي، مش��يدا س��موه بهذا 
الص��رح املعم��اري املمي��ز ال��ذي يض��اف لالجنازات 
احلضارية التي حققتها دول��ة االمارات العربية املتحدة 
الش��قيقة والذي ميثل معلما حضاريا بارزا بإمارة دبي 
وحتفة معمارية تفخر بها. متمنيا لس��موه دوام الصحة 
والعافية ولدولة االمارات الش��قيقة وش��عبها الكرمي كل 
الرق��ي والتق��دم واالزدهار ف��ي ظل القي��ادة احلكيمة 
لس��موه. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وس��مو رئيس مجلس ال��وزراء الش��يخ ناصر احملمد 
ببرقيت��ي تهنئة مماثلتني. وفي اإلطار ذاته بعث صاحب 
الس��مو األمير الش��يخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى 

اخيه صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائ��ب رئيس دولة االم��ارات العربية املتحدة الش��قيقة 
ورئي��س مجلس ال��وزراء وحاكم دبي ضمنها س��موه 
ص��ادق تهانيه مبناس��بة الذكرى الرابعة لتولي س��موه 
مقالي��د احلكم بامارة دب��ي. كما عبر فيها س��موه عن 
تهنئته اخلالصة مبناس��بة افتتاح برج خليفة، مش��يدا 
سموه بهذا االجناز احلضاري الكبير الذي حققته امارة 
دبي والذي ميثل درة تاج العمران في دبي ويضاف الى 
اجنازاتها احلضارية والتنموية املتميزة والتي هي محل 
فخ��ر واعتزاز اجلميع. متمنيا لس��موه موفور الصحة 
ودوام العافية ولدولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 

املزيد من التقدم والرقي واالزدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش��يخ ناص��ر احملمد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

قال رئيس مجلس إدارة شركة »إعمار العقارية«، 
محمد علي العبار: إن البرج ميتد على مس��احة 500 
فدان ويعرف على نطاق واس��ع بأنه أرقى كيلومتر 
مربع على سطح األرض. وميثل البرج بكل تفاصيله 
صرح��ا هو األول من نوعه ف��ي العالم، حيث تخطى 
بتصميمه آفاق الهندس��ة املعمارية ف��ي العالم. وقد 
انطلق��ت أعم��ال احلفر ف��ي برج دبي خ��الل فترة 
وجي��زة من إطالقه، حيث باش��ر أكثر من 60 مقاوال 
ومستش��ارا، من مختل��ف أنحاء العال��م، العمل في 
املوقع يدا بيد في حتالف لم يس��بق له مثيل. وعندما 
وصلت أعم��ال البناء إلى ذروته��ا، كان موقع البرج 
يضم يوميا ما يزيد على 12 ألف عامل، ميثلون أكثر 
من 100 جنس��ية، وبش��كل إجمالي، استغرق تشييد 

»برج دبي« 22 مليون ساعة عمل.
بدأ ف��ي الهيكل الفوق��ي لبرج دب��ي في مارس 
2005، بعد أن اس��تغرق إجناز األساسات أكثر من 12 
شهرا. وقد اس��تلهم »برج دبي« تصميمه من زهرة 

الصحراء »هامينوكاليس«.
بدأ العمل في هيكل البرج بعد اختبارات واس��عة 

لقن��وات الرياح رافقها حتليل آلث��ار الزالزل. وتتيح 
اختبارات قنوات الرياح للبرج مقاومة تأثيرات الرياح 
حول البرج، إضاف��ة إلى تغيرات الضغط اجلوي بني 

قاعدة البرج وقمته.
املادة األساس��ية التي مت استخدامها في بناء برج 
دبي هي اإلس��منت املسلح، التي مت تصميمها بشكل 
خ��اص لتقاوم الضغط الكبي��ر املتوقع ألطول مبنى 

في العالم.
بشكل إجمالي، حطم برج خليفة رقما قياسيا في 
كمية االس��منت املس��تخدمة والتي وصلت إلى 330 
أل��ف متر مكعب )11.6 مليون قدم مكعبة(، إضافة إلى 
39 أل��ف طن متري من الف��والذ الصلب، و103 أمتار 
مربع��ة )1.1 مليون قدم مربع��ة( من الزجاج املزدوج، 
و15500 مت��ر مربع )166800 ق��دم مربعة( من فوالذ 

الستانلس ستيل املقاوم للصدأ.
انطل��ق البرج صعودا بس��رعة الفت��ة، حيث مت 
إجن��از بناء أول 100 طابق خالل 1093 يوما فقط منذ 
انطالق أعمال احلفر، واس��تمرت األعمال اإلنشائية 
عب��ر إجناز طاب��ق جديد كل ثالثة أي��ام وصوال إلى 

الطوابق العليا.
في نوفمبر 2007، مت ضخ اإلس��منت املسلح إلى 
ارتفاع 601 متر )1978 قدم��ا(، ليحطم »برج خليفة« 
بذلك الرقم القياس��ي السابق الذي كان مسجال باسم 
»ب��رج تايبيه 101«، ووصل ضغط الكتلة اإلس��منتية 

خالل عملية الضخ إلى ما يقارب ال� 200 بار.
بدأت أعمال اإلكساءات اخلارجية في مايو 2007 
ومت االنتهاء منها في س��بتمبر 2009، مبشاركة نحو 
400 مهندس وخبير تقني. وفي املرحلة األولى، كان 
يجري تركيب 20 إلى 30 لوحا في اليوم، ولتصل في 
املراحل األخيرة إلى نحو 175 لوحا يوميا. كما سجل 
البرج رقما قياس��يا ألعلى أل��واح األملنيوم والزجاج 
الت��ي يتم تركيبها ضمن أي مبن��ى في العالم، وذلك 

على ارتفاع 512 مترا.
وبلغ عدد ألواح اإلكس��اء املستخدمة في الواجهة 
اخلارجية ل��� »برج خليفة« 24.348 لوحا مبس��احة 
تصل إلى 132.190 مت��را مربعا، وتتميز هذه األلواح 
بكونه��ا مصممة للحد م��ن انبعاث احلرارة وخفض 

استهالك الطاقة.

األمير هنأ خليفة بن زايد ومحمد بن راشد باالفتتاح:
صرح مميز يضاف لإلنجازات الحضارية لإلمارات

..البرج تاريخ يعانق سماء دبي

الشيخ محمد بن راشد يضغط على لوحة إلكترونية 
إيذانا بافتتاح البرج

ويشهد إزاحة الستار عن لوحة »برج خليفة«


