
   See Dunia - Parisباریس                                           -شوف الدنیا  

 
مدینة النور والرومانسیة ، وحلم الكثیرین مدینة تعطیك سلسبیل 

 الحیاة وتعید الیك دافع الطموح .
 

 ھناك معالم كثیر باقیة في الذاكرة لھذه المدینة لكل من طل علیھا .
 

باریس تتمایل  لك في برج ایفل والشنزلیزیة ومتحف اللوفر وغیرھا 
 من المالمح التاریخیة والعبقریة التي حفرت كمعلم في ھذه المدینة .

 
بیدا انھ لیس ھذا ما یجعل باریس وجھة الكثیرین من عشقھا 

فباالضافة إلى ھذه المعالم ھناك اسرار اخرى تخفیھا ھذه المدینة 
 الساحرة . 

 

  
 

 Parisباریس                 
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باریس ھي عاصمة 

فرنسا ، وتقع على نھر 
السین ، تعرف باریس 
بمدینة النور او االنوار 

وترجع ھذه التسمیة 
إلى انھا اول مدینة 

اوروبیة تضيء  
 طرقتھا بالمصابیح .

 
 

تعتبر باریس مركزا 
صناعیا كبیرا حیث 
یعیش اغلب القوي 

 العاملة فیھا.
 
 
 

ربما الزلت تحلم بعطر یجذبك الیھ ویترك في داخلك خصوصیة عالیة ، ھنا في باریس یمكنك ترجمة عشقك 
 للعطور في شراء عطر فرنسي ینسیك الحظات ویبعثر بداخلك االوقات الحالمة والرومانسیة .
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ماذا بخصوص الموضة واالزیاء لن تجد 
ما ینافس فرنسا في ھذا المجال ابدا فھى 

بلد المصممین وعارضي االزیاء ، 
فالموضة توضع كتصمیم بكر اول مرة في 
باریس ، لتتداول االفكار واالقتباسات منھ 
بعد ذلك ، فماذا عن الفنون والمجوھرات 

وكذلك االحذیة والحقائب ، كلھا اشیاء 
 تدیر الراس بجمالھا االخاذ .

 
 

ان باریس مدینة قدیمة جدا وذات تاریخ ، 
سنة ، عبق  2,000فیرجع تاریخھا إلى 

الماضي والحضارة ممزوج بالحداثة والتطور 
 الفكري .

 
لقد قال القائد الروماني یولیوس قیصر بان اھل 

باریس ماھرون ومبدعون ومازال الوصف 
صادقا عنھم ، فھم مشھورون بفنونھم 

 االبداعیة .
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 ان باریس مدینة تحافظ على شبابھا بینما تحفظ كنوز ماضیھا .
توصف باریس بانھا امرأة تزین شعرھا بالورود ویرجع ذلك 

 الوصف إلى كثرة الحدائق والمنتزھات المنتشرة فیھا . 
 
 

ان من الجمیل والساحر كذلك وجود القطار السریع 
Eurostar      -   یوروستار 

 
والذي جعل من حلم الوصول إلى بریطانیا عن طریق فرنسا   

 ممكن وسھل جدا .
   

 -لمزید من االطالعات :
 

www.franceguide.com 
www.en.parisinfo.com 

 
 

 

 


