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یعد قوس النصر من اشھر االقواس المعروفة  

 ویقع في اكبر میدان في العالم .
 
 

لقد اشتھرت عدة دول باقواس النصر منھا قوس ترایان في الجزائر وقوس ھادریان في جرش وكذلك قوس 
النصر في برشلونة و قوس النصر في لشبونة وغیرھا من الدول ..................وھو مبني یرمز للنصر في 

 معركة او حرب واحیانا تبني من اجل السالطین والملوك . 
 
 
 

قصة ھذا القوس تعود إلى ایام الفتوحات والقائد الفرنسي نابلیون ، حیث قال لجیوشة سترجعون إلى البیت عبر 
 . 1806اقواس النصر، اصدر ھذه المقولة وھو في اوجھ انتصاره وذلك في عام 

 
 

  

 قوس النصر 
 

L'arc de triomphe de l'Étoile  
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ولكن الحظ لم یكن حلیف لھ ، 
فقد خانھ لتتحول االنتصارات 
إلى ھزیمة وقوس النصر لم 
ینجز بعد فقد تم االنتھاء من 

 بناء ھذا القوس 
 .  1836في عام 

 
 

لقد استغرق بناءه ثالثون عاما  
من االشیاء المثیرة جدا لھذا 

القوس على الجدار الداخلي منھ  
حفر اسم الحروبات واسماء 

 جنود وجنراالت فرنسیین .
 
 
 

وھي تعني النجمة ، اعطیت ھذا    Place de l’etoileلقد بني ھذا القوس في منطقة تدعي بالس دو لیتولي 
 شارعا .  12االسم النھ یتفرع منھ 

 
وضع ضریح  الجندي المجھول ووضعت لھ   1921ویخلد القوس ایضا ذكري الجندي المجھول ، ففي عام 

 . 6:30شعلة ،  تضاء ھذه الشعلة كل یوم من جدید في الساعة 
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ان الصعود إلى  اعلى القوس یعطیك شعورك رائعا فیمكنك 
مشاھدة شعلھ  الجندي المجھول من االعلى وإطاللة رائعة 

 جدا على شارع الشانزلیزیة .
 

اطاللھ تجعلك متلھف جدا اللتقاط صور في منتھى  السحر 
 والروعة  . 

 
الجمیل والرائع وجود متحف في االعلى ، یعد قوس 

 النصر من المباني االستثنائیة جدا .
 

بقي ان تعرف بان اصول فكرة القوس تعود إلى العصور 
 الرومانیة . 

 
 

 -اشیاء نذكركم بھا :
 

 مساء . 11صباحا إلى  10یفتح یومیا من الساعة 
 یورو . 8قیمة التذكرة للبالغین 

 یورو . 5قیمة التذكرة    25إلى  18من سن 
 مجاني .  17اقل من   سن  

 Charles de Gaulle - Etoileیمكنك الذھاب عن طریق المترو من محطة 
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یولیو ،  15اذا اسعفك الحظ وكنت متواجدا في باریس في 
 یمكنك االستمتاع بالعدید من الفعالیات ھناك عند قوس النصر.
ال تذھب إلى قوس النصر من وسط الطریق فھذا یشكل خطر 

 على حیاتك فانتبھ لذلك .
الطریق االفضل ھو الذھاب الیھ عن طریق النفق الواقع بالقرب   

 من ماكدونالدز   في شارع الشانزلیزیة . 

 
للوصول إلى القوس بسالم یجب اتباع الخطوات 
التالیة لتجنب االزدحام في شارع الشانزلیزیة ، 

 وحفاظا على حیاتك .
عند مشاھد ماكدونالدز  في جانب  شارع 

الشانزلیزیة  ، بعدة بخطوات قلیلة یوجد نفق 
ینتھي بك النفق عند قوس النصر استمتع 

بوقتك وبصور اكثر روعة ثم عود من نفس 
 النفق حفاظ على حیاتك .

 

  

  

 


