
 الداخلة

 
سافرت إلى مدينة كنت اتمنى زيارتها منذ زمن طويل: مدينة  2019في صيف 

الداخلة. هي مدينة ساحلية وسياحية توجد في الجنوب االقصى من المغرب في 

 الصحراء. مناظرها خالبة و ماء بحرها يلمع تحت اشعة الشمس المشرقة.

السمك المحلي. كثبانها الرملية  تعرف هذه المدينة الجميلة بطبخها و من الذ اطباقها

الذهبية تجذب العين و تجعل زوارها يتأملون فيها دقائق عديدة. تحيط بهذه الكثبان 

 الرملية باحات محاطة بأشجار النخيل الباسقة التي تعطي لنا لوحة رسام ماهر.

لسكان مدينة الداخلة تقاليد و عادات خاصة من بينهما: اللباس التقليدي الملحفة 

 لتي تلبسها النساء الصحراويات.ا

رؤية غروب الشمس شيء ال ينسى في هذه المدينة الساحلية بحيث يقدم لنا منظرا 

هائال و وحيدا. برغم الشمس الموجودة طول العام ترهب رياح باردة و يدور 

هواء صاف من التلوث. و أخيرا فمدينة الداخلة مدينة جميلة و خالبة بحرها أزرق 

 سكانها رسخت في قلبي و ذهني ذكريات جميلة و ممتعة.  المع و لطافة

 اقول لكم: زوروا الداخلة ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزائر

 
تتمتع الجزائر وهي بلد افريقي بمناظرها الجميلة التي ال يوجد مثلها في العالم. 

ثقافة الجزائر ثقافة غنية ومليئة بالتقاليدها المتنوعة. طبخها يجذب السياح و 

 دهشين. فالجزائر أكبر بلد في افريقيا و بالعالم العربي بأسره.يتركهم من

هذا البلد العربي ليس بلدا سياحيا معروفا ولكنه بوفرة موارده الطبيعية فلذلك 

 يشتهر بين كل سكان العالم العربي. اللهجة الجزائرية لهجة خاصة و جميلة جدا. 

 األقل في الحياة. و أخيرا فزيارة الجزائر تجربة يجب تجربتها مرة على

 زوروا الجزائر ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسطنبول

 



لطالما راودني حلم الذهاب الكتشاف الحضارة التركية العريقة. و قد زاد شغفي 

بحب اكتشاف هنا البلد عندما قراءت "موت االميرة" لكنيزي مراد. تعتبر 

اليونان و  :اسطنبول مدينة أسطورية ومحورا ثقافيا مرت منه حضارات من بينها

 البريطانيون و العثمانيون.

تنقسم اسطنبول الى منطقة اروبية و منطقة اسيوية يفصل بينهما البسفور. يبقى 

مسجد اية صوفيا و بناياته العمالقة و صومعاته والمسجد األزرق وقصر توبكابي 

من أبرز مآثرها التاريخية. و تتميز هذه المعلمات الثالث ببنية قوية و هندسة 

ة. تعتبر منطقة "تقسيم" من أهم المناطق التجارية والسياحية بكونها و ضخم

عالمها الخاص و المتميز. تتكدس فيها محالت تجارية على جانب الشارع من 

 بينها ماركات كثرة الشهرة.

و اخيرا ال يتقن األتراك اي لغة اجنبية بل يحتفظون بثقافتهم و لغتهم و هذا  يجعل 

 التواصل معهم صعب. 

 : زوروا اسطنبول !رغم ذلك اقول لكم

  


