Arabisch havo 2022-I
Tekst 1

جولة بالدراجات في قطر
انطلق الدراجان القطري " عبد اهلل الحمادي" (  60عاما) والفرنسي " بيار دانيال" (  37عاما)

في رحلة على دراجة هوائية داخل دولة قطر ،من الحي الثقافي "كتارا" ،وسيختتمان رحلتهما

بعد بضعة أيام بمدينة "الدوحة"  .الدراجان سيقطعان مسافة  500كيلومتر على مدار أربعة
نفس يهما خالل
أيام يزوران خاللها عدداً من المدارس في أنحاء قطر ،ويعتمد كالهما على َ
الجولة بالكامل بدون أي سيارة مساندة .يقول دانيال" :نريد أن نوضح لألطفال أن ممارسة

الرياضة مهمة جداً للصحة  ".ويقطع الحمادي ودانيال مسافة  60كيلومت ارً خالل اليوم األول
بين مدينتي "الدوحة" و"الذخيرة"  ،قبل أن يتوجها في اليوم الثاني إلى مدينة "الجميلية"

قاطعين مسافة تبلغ  150كيلومترا ،ثم يتوجهان إلى مدينة "سلوى" في اليوم الثالث في رحلة

مسافتها  130كيلومترا ،ويختتمان رحلتهما في مدينة الدوحة بعد أن يقطعا  150كيلومت ار .
عن جريدة "العربي الجديد"2020 ،
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شاب مغربي يشارك في مسابقة "طريق الحرير"
1

صدرت صورة التقطها "محمد بوبلوح" ،وهو مصور مغربي
شاب ،ضمن كتاب خصصته منظمة األمم المتحدة للتربية

والعلوم والثقافة "اليونسكو" لألعمال الفائزة في مسابقة تحت
عنوان "طريق الحرير".
ويتضم ن هذا الكتاب أفضل  60صورة
ّ
من مختلف الدول المشاركة في هذه المسابقة من أصل  5000صورة.

2

يقول محمد بوبلوح " :إن الصورة التي شارك ت بها في هذه المسابقة ت ظ ِه ر سيدة

ط ت صورتها في مناسبة ثقافية بمدينة "أكادير" المغربية"  .ورأى الشاب محمد
أمازيغية ،الْ تَقَ ْ
تحد ث أيضا عن
أن الصورة أقرب إلى موضوع المسابقة وهو الثقافة األمازيغية .هذا الشاب ّ
ّ

لتعرف وتصوير بعض جوانب ثقافاتها.
رغبته في السفر إلى دول أجنبية مستقبال ،ل ّ
وعبّ ر محمد عن فرحه الكبير ،ألنه المغربي الوحيد من فئة الشباب التي تتراوح أعماره م
3
بين  14و  17س نة الفائز بهذه المسابقة .وبيّن الفوتوغرافي المتفائل أن منظمة اليونسكو
يضم الصور الفائزة .سي قام هذا المعرض بمجموعة من
 4انطالقة معرض متنقّل
ّ
الدول ،من بينها "الصين" و" أفغانستان" و"أذربيجان" و"سلطنة ع مان" و"روسيا"

و" تركمانستان" و"فرنسا".
عن "هسبريس "2019 ،
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أعلن البرنامج التلفزيوني "نجوم العالم"

الذي ت ْش ِرف عليه مؤسسة "قَطَر للتربية
والعلوم" عن فَ ْوز المغربي "يوسف
العزوزي" ،بلقب أفضل م ْب تَ ِك ر عربي
في المجال الطب ي لهذه السنة .فبعد

منافسة شديدة مع مترشحين آخرين،
نجح الطبيب الشاب الذي يبلغ من

العمر  27عاماً في الحصول على النسبة األكبر من أصوات الجمهور ولجنة التحكيم.
وحصل مشروعه الطبّي (تنظيم الدم في جسم اإلنسان) على  %93من األصوات ،لِيَ فوز
بلقب البرنامج ،باإلضافة إل ى جائزة مالية بقيمة  300ألف دوالر أميركي .وي عتبر البرنامج
رائداً على مستوى العالم العربي من حيث تحفيزه لالبتكار ودعمه للشباب الطَّموحين في
مجال العلوم والتكنولوجيا ،بغرض حثهم على تصميم وتطوير تِقنيات جديدة ،ت ساعد على
إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.
عن جريدة "العربي الجديد"2019 ،
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االندماج عبر "الم لوخ ية"… قصة الجئ سوري يهوى الزراعة
"الم لوخ يَ ة" هي من بين الخضروات
1
التي يفتقدها الالجئ السوري "أحمد
سلوان" في "ألمانيا" .لكن نجاح تجربته

في "الحديقة الدولية" جعله يقترب كثيراً
من تحقيق حلمه في الحصول على

تع َّود على أكلها في بلده
خضروات َ
"سوريا" .

يقول أحمد (  26عاما)" :الملوخية كانت من بين الخضروات التي زرعتها في المساحة

2

قرب صداقتي منهم .وهذا ما دفعني
المخصصة لي ،فأ ع ِج ب بها جيراني األلمان مما ّ
للمشاركة في الحديقة الدولية وهي مبادرة ألمانية تتيح لعشاق البستن ة مساحات زراعية

صغيرة لزراعة ما يشتهون .الحديقة هي بمثابة متنفس لي .شعور رائع أن تأكل خضروات

زرعتها بنفسك".

ما يراه الشاب السوري م ميَّ از في الحدي قة الدولية هو تنوع المجتمع األلماني؛ فإلى جانب

3

جيرانه األلمان هناك أشخاص من دول "الصين" و"اليابان" و"فنزويال" .وتتيح هذه الحديقة

إمكانية تبادل الحديث والخبرات مع هؤالء األشخاص.

يريد أحمد في رسالة تخرجه من المعهد الزراعي بألمانيا ،التركيز على الزراعة المحلية

4

لخضروات عرفها في بلده .فحسب رأي الشاب السوري أن اإلنتاج المحلي للخضروات يعني
االستغناء عن التجار الوسطاء ،وهو ما يجعل سعرها أقل بكثير من السعر الحالي ،ويساعد

في

12

البيئة بالتّخلّي عن عمليات النقل.

عن جريدة "مهاجر نيوز"2019 ،
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نشر مدرب األسود المصري "أشرف

الحلو" مقطعا مصو ار على حسابه في
"إنستغرام" وهو يقوم بتدريب لبؤة

داخل منزله في "القاهرة"  .وبحسب
تقرير صحيفة "سكاي نيوز" ،فإن

عائلة الحلو تحتفظ باألسود وحيوانات

أخرى في مزرعة واقعة خارج مدينة
القاهرة .

ونقلت الصحيفة عن أشرف قوله إنه يأتي ب األسود إلى المدينة للتصوير فقط ،ومن ثَ َّم

ي عيدها إلى المزرعة .وقال أشرف" :منذ أن فتحت عيني على العالم ،وجدت أ سودا من

َح ْولي ".ويضيف الشاب أن عالقته بدأ ت مع الحيوانات عندما كان عمره  6أعوام ،وفي سن

جد ة أشرف ،السيدة
ِّيرك" مع األسود رفقة عائلته ،علماً أن ّ
 16عاما بدأ ّ
يؤد ي عروض "الس ْ
الم قْ طَ ع المصور بردود فعل
" محاسن الحلو" ،هي أول مدربة أسود عربية  .وق وبل هذا َ
متباينة من جانب المصريين على وسائل التواصل االجتماعي ،وأثار أيضا تساؤالت حول
كيفية معاملة عائلة الحلو لألسود في منزلها  ،وعن الجهة التي رخصت لها بذلك.
عن صحيفة "سكاي نيوز"2020 ،
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الطالب العرب و"التعليم عن بعد"
أد ت أزمة َوباء "كورونا" إلى إغالق
1
آالف المدارس والجامعات حول العالم،

ولجأت كثير من المؤسسات التعليمية في

دول عربية إلى خيار التعليم عن بعد،

لضرورة استمرار المناهج الدراسية المقررة

وس د أي نقص تعليمي قد ينتج عن ازدياد
َ
األزمة  .وتفاعل طالب عرب مع أسلوب

الدراسة الجديد في دول عربية مختلفة بين رفض وقبول.

2

" صفوان" طالب جامعي من "مصر"" :ال نعرف كيف ن ذاكر ال دروس "أونالين" .ط الّب

الجامعات المصرية غاضبون من ضعف تأهيل المؤسسات التعليمية إلكترونيا  .فمعظم
أصدقائي الطالب يشتكون من سوء خدمة اإلنترنت وب طئِها ،وعدم قدرتهم على االعتماد
عليها  .زد على هذا كله غياب األجواء الدراسية".
3

تقول الطالبة "منى " من "لبنان" وهي تشير إلى موقع الجامعة الذي ال يعمل بانتظام:

" إن هذه أسوأ سنة مررت بها في التعليم الجامعي؛ ف مشكل انقطاع الكهرباء من حين إلى

يؤد ي إلى عدم استطاعة الطالب االلتزام عن بعد بمواعيد الدروس االفتراضية  .يجب
آخر ّ

أيضا أن ال ننسى أن عددا من الطالب ذوي الدخل المحدود ال يستطيع متابعة كل الدروس

بسبب ارتفاع أسعار االشتراك باإلنترنت ".
4

الطالب "حمزة" من "الكويت"" :أ عتبر التعليم عن بعد تجربة إيج ابية بصفة عامة ،بالرغم

من وجود تحديات كبيرة لدى الطالب ،ك غياب األجواء الدراسية وروح المنافسة  ".واعتبر

حمزة أن التعليم عن بعد هو نوع من التعليم الم تطور ؛ فهو يكسب الطالب مهارة االعتماد
على النفس واألخذ بالمبادرة في البحث العلمي ،ويوفّر عليهم عناء التنقل ومصاريفه
الكثيرة.
عن "بي بي سي عربي"2020 ،
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أكبر م عم رة عراقية
1

ليس غريبا أن نجد معمرة

تجاوزت القرن ،بل العجب أن تجدها
بكامل ق واها العقلية وبصحة جيدة قد

تكون أحسن ممن هم أصغر منها في

"الحاج ة ن َوْي رة"
العمر .هذا هو حال
ّ
من قرية "الرّم انة" بمحافظة "األنبار"
بدولة "العراق".

2
الحاج ة ن َوْي رة (  115عاما) استطاعت ب اشتغالها في الزراعة ورعي األغنام أن تحافظ
ّ
على صحتها وتحتفظ بذاكرة جيدة .يقول "أبو عبد اهلل" ،أحد أقربائها" ،للجزيرة نت"" :الكثير

الحاج ة ن َوْي رة قصص حقب زمنية مضت ،ربما حكايات
من شباب المنطقة يقتبسون من
ّ
قبائل وأعراف لم ت ذكر على صفحات المناهج الدراسية .هؤالء الشباب يجدون في هذه
الحكايات تشويقا رائعا كونها تحمل ِس يَ َر األجداد ممن عاصروا الحروب والنزاعات القبلية
التي يقل سردها للجيل الحالي".

الحاج ة نويرة مع ابنها الم عاق .ت عيل هذه العجوز نفسها
في غرفتين من الطين تعيش
3
ّ
دع ما من
ببيع بعض المحاصيل الزراعية التي َج نَ تها وبتربية األغنام ،وتقول إنها ال تتلَقّى ْ
أية جهة .فهي تعمل بزراعة أرضها وتعود بعد ذلك لتخبز وتطهو الطعام في بيتها .يقول

"محمود" وهو أحد جيرانها" :إنها حالة نادرة وهي في مثل هذا العمر ،فال تَ َم ل من العمل".
الرم انة" :الك ّل هنا يحترم الحاجة نويرة ،فهي بمثابة
4
يقول "ليث محمد" أحد شباب قرية ّ
الحاج ة نويرة تسعى ،رغم تقدمها في العمر
رمز يعتز به أهل القرية .ما زالت
ّ
الكثير من النزاعات بين الناس ،كما أنها تساعد كذلك في أمور ِ
الخ طبة والزواج والتقارب
20

بين األسر".
عن "الجزيرة نت"2020 ،
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أول فندق في "تونس" للحيوانات األليفة
1

ت َم ثّل العناية بالحيوانات األليفة خالل السفر مشكلة

حقيقية لدى محبي ومربي القطط والكالب وغيرها في
تونس ،لكن منذ عدة أيام افتتح أول فندق للحيوانات

األليفة في المدينة ،فبإمكان الحيوانات قضاء عطلة في

فندق مخصص لها ،حيث تجد غرفا مهيأة وحديقة

صغيرة مع ضمان الرعاية البيطرية واألكل المناسب وحتى األلعاب  .بهذه الطريقة يمكن

ألصحاب الحيوانات األليفة السفر والتنقل دون القلق حول مصيرها.
2

كانت "رحمة حداد" تعمل كمهندسة إعالمية ،ولكن فكرت في مشروع خاص وأرادت أن

يكون مالئما الهتمامها بعالم الحيوانات ،فأنشأت هذا الفندق الخاص لها .وتقول رحمة

إن تجربة شخصية دفعتني للتفكير في هذا المشروع ،فقد
صاحبة مشروع فندق الحيواناتّ " :
مات كلبي بعد أن اضطررت لتركه وحيدا في المنزل أثناء رحلة عمل".
3

اآلن تتلقى رحمة عشرات الطلبات يومياً من مربي حيوانات أليفة يرغبون في قضاء

عطل في أماكن بعيدة أو في فنادق وال يمكنهم اصطحاب حيواناتهم معهم  .وتضيف رحمة:

"نقدم خدمات بجودة عالية في الفندق بكثير من الحب والرعاية للحيوانات األليفة ،ونتفهم

ال طلبات العديدة التي نتلقّاها من أصحابها فيما يتعلق باألكل أو الخوف من االختالط
بحيوانات أخرى قد تكون شرسة ".
4

قالت رحمة إن كلفة اإلقامة بالفندق تبلغ  6دوالرات يوميا فقط حتى يستمتع الحيوان

بإقامة فندقية ،ولكن قبول الحيوانات يتوقف على عدد من الشروط أولها تَلَقّي كل اللقاحات
الضرورية وثانيا يجب أال يكون الحيوان شرسا ،وأخي ار ال تطول مدة إقامته في الفندق أكثر
من شهر على أقصى تقدير  .وت ِ
وض ح رحمة أن الحيوانات األليفة معروفة بتعلقها بأصحابها
وقضائها فترات طويلة بعيدا عنهم قد تسبب اكتئابها ومرضها .
عن "سكاي نيوز"2020 ،
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االمتحانات اإللكترونية في "مصر"

انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل األول في التعليم الثانوي للعام الدراسي

 ،2020 /2019حيث يجتاز  587ألف طالب وطالبة االمتحانات في مادة اللغة العربية.
وأوضحت و ازرة التربية والتعليم أن نظا م االمتحانات اإللكترونية للفصل األول اليوم ،حققت
نجاحاً كبي ارً ،حيث استقبلت النظام  488ألف طالب وطالبة بنسبة  %90من المستهدفين

ألداء االمتحان إلكترونياً .وقد عرضت الو ازرة هذا العام امتحان مادة اللغة العربية في الفترة
اص ة مجهزة بقاعات الك مبيوتِر.
وخ َّ
عام ة َ
األولى داخل  3252مدرسة ّ
عن "اليوم السابع"2020 ،
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"ياسمين" طالبة فلسطينية في "الدنمارك"
أبدى رواد مواقع التواصل االجتماعي اهتماما كبي ار

بقصة الطالبة الفلسطينية ياسمين اليوسف .تسكن

ياسمين ،البالغة من العمر  19عاماً حاليا في مدينة "نيكوبينغ فالستر" في الدنمارك .نجح ت

هذه ال طالبة في امتحانات ال ثانوية العامة في الدنمارك  .تمكنت ياسمين من الحصول على
أعلى معدل يمكن الوصول إليه ،حيث حصل ت على المرتبة األولى وتمكنت من النجاح

بدرجة امتياز حيث حصلت ياسمين على معدل  10وهو أعلى معدل شهادة في دولة

الدي سعيدان للغاية  .لطالما دعماني وساعدا ني" ،وفق ما
الدنمارك .وقالت ياسمين" :و َّ

ذكرت صحيفة "بي تي "؛ وتطمح ياسمين في أن تسير على خطى والدها  ،طبيب مختص

في أمراض النساء ،وأن تدرس الطب في إحدى الجامعات الرائدة في "أميركا" أو "بريطانيا" .
عن " سكاي نيوز عربية"2020 ،
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1

انتهت اليوم مسابقة الخط العربي التي نظمتها مديرية ثقافة "العقبة" األردنية ،وجمعية

"أمواج" للثقافة والفنون ،بمشاركة  19شخصا تنافسوا على التفنن في كتابة الخط العربي.

وب يّن مدير ثقافة العقبة "طارق البدور" في تصريح صحفي ،أن تنظيم المسابقة هو بداية
َ
لعقد مسابقا ت دولية للخط العربي مستقبال في المنطقة ،وذلك بعد نجاح المهرجانات السابقة
التي أقيمت في العقبة وضمت أسماء مشهورة في الخط العربي .
2

من جهته ،قال رئيس لجنة التحكيم للمسابقة الخطاط "جمال الترك" ،إن هذه المسابقة

تعتبر األولى من نوعها على المستوى الوطني ،وا ن التنافس ظهَر واضحا فيها بين
المتسابقين ،من حيث قدرة الخطاط على االلتزام بالوقت والنص ،وا ظهار جمالية اللوحة
الخطية .وفاز بهذه المسابقة ثالثة مرشحين وهم" :ابراهيم محمود" من العقبة ،و"مهند

ضيف اهلل" من َع مان ،و"طالل محمود" من "مأ دبا" .
عن موقع "السبيل نيت"2020 ،

www.havovwo.nl

11

www.examenstick.nl

Arabisch havo 2022-I
Tekst 12

الجم ال بـ"الجيزة ،مصر"
سوق
َ
1

اتخذت الدولة المصرية إجراءات لتعميم العمل

بالفاتورة اإللكترونية ،والتخلي عن التعامل بـ"الكاش" .فقد
بدأ سوق تجارة الجمال في الجيزة بالتعامل بهذه الطريقة

الجديدة ،والتي ا رتاح لها تجار الجمال الذين يتعاملون مع هذا السوق .

2

ويشهد سوق الجمال بالجيزة تطَ ّو ار متواصال  ،حيث جرى إنشاء مركز مخصص إلصدار
الفواتير اإللكترونية لكافة التجار ومالكي الجمال .وهذه التقنية الحديثة ست ستعمل ألول مرة
بهذا المركز .واستعمال هذه الفاتورة س يسمح بعملية

34

ل بيع وشراء الجمال لجميع

المواطنين داخل السوق .كما سيقدم هذا السوق مساعدات بيطرية من خالل الفحص

الشامل للجمال.
3

من جانبه قال مدير السوق التنفيذي" :إن العمل م ستمر لال نتهاء من جميع أعمال

التطوي ر مستقبال ،منها فحص جميع الجمال القادمة من خارج البالد للتأكد من خ لوها من
أي أمراض أو فيروسات .وأيضا تنفيذ مشروع تسجيل الماشية بكافة أنواعها بالتعاون مع

مديرية الطب البيطري بالجيزة .باإلضافة إلى أعمال تعقيم السوق ضد انتشار األمراض ".
عن موقع "اليوم السابع"2021 ،
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Tekst 13

حكاية أول فتاة تتحرك بالسكوتر

في محافظة "األقصر" بـ"مصر"
1

" إيمان رجب" 24 ،سنة ،فتاة مصرية حصل ت
قررت أن تتحدى المجتمع
على شهادة تجارةّ ،
التقليدي في مصر باستخدامها السكوتر كوسيلة
مواصالت خاصة بها .في هذا المقال سنتعرف

على قصة إيمان مع السكوتر في شوارع األقصر .
2

تقول إيمان لـ"كايرو  "360إن الفكرة جاءتها

لمدرسها وهي طالبة
جربت سياقة السكوتر ّ
بعدما ّ
في المدرسة الثانوية .منذ ذلك الوقت بدأت تحلم

بشراء سكوتر لتستخدمه كوسيلة مواصالت ،ولكن

في ذلك الوقت لم يكن عندها نقود .كانت مجرد

فتاة بسيطة تبيع المناديل في "ميدان أبو الحجاج" في محافظة األقصر ،فلم تستطع إيمان

أن تفعل ذلك .لكن بعد فترة تعينت كعاملة نظافة ،ومنذ تلك اللحظة أصبح لديها دخل ثابت
ْ
واستطاعت أن تشتري من خالله سكوتر.
3

كانت إيمان مسرورة جداً بهذه الخطوة ،وعلى الرغم من أنها واجهت مضايقات كثيرة

عود الناس نوعاً ما على هذا األمر ،وتوقفها
من الشباب في البداية ،مع مرور الوقت تَ ّ
الفتيات ليسألنها عن السكوتر وكيفية استخدامه ،وكانت ت جيب بأنها على االستعداد لتعليم
سياقة السكوتر مجاناً ألي فتاة .تقول إيمان دائماً لكل فتاة" :ركوب السكوتر متعة حقيقية

وحرية شخصية " .وتحلم إيمان بأن تتمكن كل فتاة من قيادته بحرية دون مضايقات من أي
شخص لمجرد أنها فتاة .

عن "كايرو 2021 ،"360
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 14

معلومات عن "برج خليفة"
ربما يكون برج خليفة هو المبنى األكثر شهرة
في أفق " دبي" الرائع ،حيث يبلغ ارتفاعه 828

مت ارً ،وهو حالياً أطول مبنى في العالم .ال

تكتمل رحلة إلى دبي بدون االستمتاع بإطاللة

خالبة على المدينة من سطح المراقبة الرائع

بهذا البرج .ي عد البرج من العالمات المميزة

لمدينة دبي ،وفي التقرير التالي ستتعرف معنا

على كيفية الوصول إلى قمة برج خليفة.
كيف يمكنك الوصول إلى برج خليفة؟

يقع برج خليفة في "داون تاون" دبي ،بجانب " دبي مول"  .فإذا كنت ستنتقل إلى هناك
بواسطة مترو دبي ،خذ الخط األحمر إلى محطة برج خليفة .من هناك يمكنك ركوب حافلة

 F13والنزول في محطة حافالت دبي مول.
التجول في منطقة البرج

بعد الوصول بالحافلة ،سيكون عليك السير في المركز التجاري للوصول إلى برج خليفة.
يمكنك أيضا المشي إلى المركز التجاري عن طريق جسر علوي مكيف ،يستغرق هذا السير

حوالي  15دقيقة .وبمجرد وصولك إلى دبي مول ،تحتاج إلى المشي عبر المركز التجاري
إلى الطابق األ رضي السفلي .يقع مكتب التذاكر إلى برج خليفة داخل دبي مول.
كيف يمكنك أن تذهب إلى قمة برج خليفة

يحتوي برج خليفة على طابقين للمراقبة ،األ ول يقف على ارتفاع  452متر ،تم افتتاحه في

عام  .2010بعد ذلك افتتحت منصة جديدة تسمى "في السماء العليا" ،على ارتفاع 555

مت ارً ،لتمثل حالياً أعلى منصة مراقبة في العالم .
www.havovwo.nl
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كم تبلغ تكلفة تذاكر الصعود إلى قمة برج خليفة؟

للوصول إلى قمة برج خليفة ،تحتاج إلى شراء تذكرة .هناك العديد من العوامل التي تؤثر

على سعر التذكرة .سوف يختلف س عر التذكرة الخاص بك على أساس سطح المراقبة

والوقت الذي تختاره ما بين الساعة  15:30مساءً والساعة  18:00مساءً  ،للتوافق مع غروب
الشمس.
أيض ا خيار حجز تذكرة دخول فوري ،والتي تتيح لك المتابعة مباشرة
عالوة على ذلك ،لديك ً
إلى منصة المراقبة دون الحاجة إلى االنتظار في الطابور ،على أن تكون قيمة التذكرة 400
درهم للشخص .أما الحجز عبر مكتب استقبال البرج ،فتبلغ أسعار التذاكر من عمر 13

عاماً وما فوق  100درهم ،ومن عمر  12-4عاماً  75درهم واألطفال إلى  3أعوام مجاناً.
ماذا يحدث عندما تصل إلى المدخل؟

تنقسم تجربة زيارة برج خليفة إلى عدة أجزاء .بمجرد حصولك على تذكرتك قد تضطر إلى
االنتظار في طابور .أثناء االنتظار ،يمكنك مشاهدة شاشات العرض التفاعلية التي تقدم

معلومات إضافية حول ناطحة السحاب .ستدخل المصعد الذي ينتقل بسرعة ال تصدق

والتي تصل إلى  10أمتار في الثانية .عند وصولك إلى منصة المراقبة ،يمكنك االستمتاع
بالمناظر الخالبة ألفق دبي.
عن " دليل السياحة  -دبي"2020 ،
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Tekst 15

أهم شوارع مدينة "تونس"
تونس المدينة العتيقة العريقة بشوارعها وتراثها تتميز بجمال شوارعها الم تعددة التي ت عبر
بأجوائها عن العاصمة التونسية وما تحويه من فخامة وتصميم معماري م تميز في مكنك

التعرف على أفضل شوارع تونس من خالل السطور التالية والتي ت عتبر من معالم السياحة
في تونس العاصمة.
شارع "فرنسا" للتسوق

يمتد على طول شارع " الحبيب بورقيبة" وصوالً إلى

" باب بحر" وهو أحد أبواب المدينة العتيقة ،ويضم

شارع فرنسا العديد من المحالت التجارية الم تنوعة
واألسواق التجارية الم تعددة وأيضا محالت لبيع

منتوجات الصناعة التقليدية التونسية وغيرها من

معالم الجذب السياحي كالمطاعم والمقاهي .
شارع "قرطاج" لآلثار

يمتد أقدم شوارع تونس أيضاً إلى شارع "الحبيب

بورقيبة" ويضم العديد من اآلثار واألعمدة والمعابد
الرومانية ،وهو أحد الشوارع القديمة الستة التي

ت حيط بالمدينة حيث يفصل كل منهما عن اآلخر

ساحة " أبواب المدينة الرومانية" العتيقة .ويمثل شارع
قرطاج أحد أهم المعالم األثرية السياحية في تونس

العاصمة ،كما يضم المقر القديم لبلدية تونس ،إلى
جانب عدد من معالم الجذب السياحي كالمحال ت التجارية والمقاهي .
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شارع " جمال عبد الناصر" الديبلوماسي

وي عتبر هذا الشارع أحد أهم شوارع تونس العاصمة
وهو شارع رئيسي رائع توجد به مقرات الهيئات

الدبلوماسية المعتمدة بتونس ،وكان ي سمى سابقاً

شارع االستقالل ،حيث يمتد إلى شارع الحبيب

بورقيبة ،ويضم أيضا العديد من المرافق والخدمات
والمحالت التجارية .

شارع "باريس" للثقافة

ويمثل هذا الشارع أهم شوارع تونس العاصمة

الثقافية ،حيث يضم أهم المؤسسات العالمية ،منها
دار الثقافة والمعهد العالي للموسيقي والمسرح

الكبير ومكتبة "شارل ديغول" والمتحف الوطني
وو ازرة التعليم والثقافة والمركز الثقافي الفرنسي

والشركة التونسية للتأمين وغيرها من المؤسسات
الحكومية األخرى ،كما يضم العديد من المطاعم

والمرافق والخدمات الم تنوعة .

شارع الحبيب بورقيبة للت جو ل

من أهم شوارع تونس العاصمة على اإلطالق
وأشهرها ،ويضم العديد من الشوارع الجانبية مثل

شارع باريس وشارع القاهرة وشارع قرطاج .كما
يضم الشارع مساحات خضراء وحدائق للتجول

واالستجمام وي عتبر هذا الشارع مقر الثورة التونسية

التي قام بها الشعب التونسي عام  2011وت وجد به

و ازرة الداخلية وسفارة فرنسا وكاتدرائية تونس وبرج

الساعة وغيرها.

عن موقع "رحالتك"2020 ،
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