
 أكبر متاهة عمودية لألرقام القياسية ب العالمية مجموعة الرستماني تدخل موسوعة جينيس

 في العالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مبنى  عقب تشيدىا أكبر لألرقام القياسية جينيسبو دخمت رقمًا قياسيًا اليوم مجموعة الرستماني  حققت
 ."(متاهةبرج ال، الميز تاور )أو "عمى شكل متاىة عمودية في العالم 

، مع إكتمال أعمال البناء في يناير  متعدد االستخدامات و مبني بشكل إبداعي طابقاً  55من يتكون البرج 
و تتمثل  المالية.في قمب منطقة دبي  حيث يبرزشارع الشيخ زايد في مكان مميز و يقع البرج في  2102

الخمفية التي  واجيات األمامية والعمى اء البنمعقدة الشرفات  خطوط من خاللالميزة الرئيسية ليذا المبنى 
 . ز الحقيقيالمغتشكل شكل متاىة  عمىتم إنشاؤىا 

 هدد ا إنشددا  " لقددد كددان الرسررتماني مجموعررة إدارة مجمررس رئرريس الرسررتماني ، عبررداه مررروان السرريد صررر ح
 لتغيدددرا ا مدددن اإللهدددام حيدددس اسدددتمد ،  الرسدددتماني لمجموعدددة لعائمدددة متميددد ا   ا  مشدددروع الفريدددد المبنددد 

وبدددخولها .  ودولددة اامددارا  العربيددة المتحددد  دبددي أنحددا  جميدد  فددي تجددر  التددي المبتكددر  و اإلبداعيددة
أن تكددون  فددي سدداهم  أنهدداب الرسددتماني مجموعددةتفخددر  ، موسدوعة جيندديس العالميددة لألرقددام القياسددية

 ." عالمية مدينة إل  دبي تحويل فيج  ا  من الرؤية السباقة والحكيمة 
مال ، لمنطقررة الشرررو األوسررط وشررلجينرريس لألرقررام القياسررية السرريد طررالل عمررر ، المرردير ا قميمرري  وأضررا 

لألرقام القياسية أن تيدي مجموعة الرسرتماني أطيرب تيانييرا عمرى تشرييد مثرل  أفريقيا ، قائاًل "يسر جينيس



عيرة ، مثرل الميرز تراور، وبفضرل المشراريع ا بداىذا الصرح الفريد الذي ساىم في نمو المنطقرة وتحويميرا. 
 احتمت دبي الصدارة من حيث مشاريع التصميم والتطوير العقاري. 

فائقة الجمال  برجال واجيةمن خالل ، و ذلك ل تغيير الضوء الطبيعي و الظ عمى "الميز تاور" يعملو 
  . سواء حد عمى بض بالحياةين و اً غامض الضوء مع تفاعمو جعل الذي األمر بنائو ، وعمو

مممسيا و  من خالل مظيرىا الجماليبعناية  "ميز تاور" بناء في المستخدمة الطبيعية الحجارةاختيار  تم
.  لمبرج ية الخارجالواجية  لتغطية ،فيردا باىيا البرازيمي نفسيا ، أال وىي:الحجارة تم استخدام  و. الرائع 

 مما برش الماء معالجتيا من خالل البرج زوايا عمى دعاماتحجارة ذات لون أخضر غامو  توضع و
 التي دعمت الشعمة تقنية باستخدام المتاىة إنشاء مما أبرزفاتحة ألوان  واستخدمت. ًا المع اً سطح أضفى
 العضوي د ءال الطبيعية الحجارة ىذه و أضافت . رأكببشكل عاكسًا  و أفتح نشأت سطحاً أ و السطح

 .البناء  ىيكل الذي يتناسب مع
المشررر  العررام عمررى  و المجموعررة إدارة مجمررس رئرريس نائررب ، الرسررتمانيعبررداه  حسررنالسرريد   و صررر ح 

ضدخمة   بينمدا مدن خدخر   نحد  هكأن و يبدو المي  تاورأن  دائما أردنا لقد"  ميز تاورلا تصميم وتنفيذ
 . " يمنحه التغيير المستمر لمضو  والظل جا بية سوا  في النهار أو الميل

 8عرض  دائري فيديو جدارو ىي عبارة عن  العين( 0)؛  رائعة ميزات ( أربع 4)  كذلك البرج يضم
 أضوا بنا  ( 2) ، كبيرة مسافات إلى الصورعرض  حيث يمكن المبنى من العموي الجزء في يقع أمتار

طابو ( 3) ، األنماط و األلوان من العديد و التي تعرض متاىةال لنمط الخارجية الواجية في إل إ  د 
وأخيرًا حديقة أخرى بطابع ( 4) المبنى وسط في استراتيجياً  موقعاً  تحتل و التي ىادئة حديقةل مخصص

 . متاىة عمى سطح موق  السيارات لممبنى
 –النهاية  -

 : حول مجموعة الرستماني 

 العربية ا مارات دولة في العائمية الشركات مجموعات أقدم و أكبر من واحدة الرستماني مجموعةتعتبر 
 نمت ، الرستماني حسن اه عبد   السيد المرحومتحت رئاسة  ، 7591 عام في تأسست . المتحدة

 قويال ا حساس با ضافة إلى الرؤية،و  الرعاية و اللتزامفي ا التوجييية المبادئ مع بثبات المجموعة
 .إليو ينتمي الذي المجتمع في الفعالة المشاركةب

 الثقيمة المعدات،  السيارات ، العامة تجارةال : مجاالت في الشركات من العديد الرستماني مجموعة تممك
 التحتية البنية تطوير،  البناء ، العقاري التطوير ، المالية الخدمات ، األجنبية العمالت صر  ، السفر ،
 32 من شخص 3111 من أكثر مجموعةال توظ .  المعمومات تكنولوجيا خدمات و االتصاالت، 

 . الثقافات  متعددة و المتنوعة بيئتيا في يسيم مما مختمفة جنسية
 عام منذ متتالية سنوات ستة  لمدة المتحدة العربية ا مارات دولة في براندز سوبرجائزة  مجموعةال ت  ح  ن  م  
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