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من العواصم الرائعة والمدن الجمیلة التي دائما یظل ااالغلبیة في 

 شوق للعودة الیھا ، مدینة جاكرتا االندونیسیة .
 

وھي تعتبر عاصمة اكبر دولة اسالمیة ، وتقع غرب جزیرة جاوة 
 وھي أھم مدنھا.

 
 

كانت ھذه المدینة الحیویة میناء متواضعاً، وتسببت تجارة البھارات 
 والمصنوعات الیدویة الرائعة في شھرة اندونیسیا وانفتاحھا على العالم.

 

 

 

 Jakartaجاكرتا                    
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، بقیادة   Sunda Kelapaسلطان دیماك فتح  1536في عام 

إلى   Sunda Kelapaفتح هللا حیث غیر اسمھا من 
Jayakarta   . والتي تعني مدینة النصر 

 
 

حیث دخل الھولندیین المدینة ودمروھا كاملة  ،  1619اما في عام 
وال زالت ھذه   Bataviaواقامو مدینة جدیدة اطلقوا علیھا 

المدینة قائمة وباقیة منذ ذلك الوقت حیث اطلقوا علیھا 
االندونیسیین فیما بعد اسم كوتا والتي تعني جاكرتا الجدیدة 

 (مراجعة كوتا ) .
 
 

بعد النضال المریر من اجل كسب االستقالل ضد  1949وفي عام 
االستعمار حیث اصبح اسم جاكرتا وھي عاصمة لمدینة 

 اندونیسیا .
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وتعتبر جاكرتا من المدن الكبیرة جدا 

والعصریة ومنطقة كوتا فقط ھي 
 المنطقة التاریخیة .

 
 

ویشبھ الكثیر من االندونیسیین 
جاكرتا بثمرة الدوریان الكبیرة ، كما 

یردد البعض  بان جاكرتا مدینة 
 نابضة بالحیاة .

 
 

وتحتوي جاكرتا على العدید من 
مراكز التسوق وھي معروفة 

 باالزدحام الشدید .
 
 

وال یصادف ذلك االزدحام العدید من السیاح ویرجع السبب بان اغلب الفنادق والمقاھي ومراكز التسوق واالماكن 
 السیاحیة تقع في مركز جاكرتا ، لذلك یسھل الذھاب الیھا دون الحوض في االزدحام .
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 ) اقسام :5وتنقسم مدینة جاكرتا إلى خمسة (

ومركزي (كوتا  -غرب  -شرق  -جنوب  -شمال 
القسم التاریخي ) وتقع في قسم جاكرتا الشمال 

 وبالقرب من خلیج جاكرتا .
 
 

 وتعتبر جاكرتا شقیقة   لعدة دول عربیة منھا 
 وجده . -كازا بالنكا  -ابوظبي 

 
 

وقد تم تحدیث جاكرتا لتواكب التطور والحداثة 
 وھي اآلن تستعد النشاء مترو جاكرتا .

 بقي ان تعرف بان جاكرتا ھي مجموعة انماط وثقافات مختلفة ومتعددة في اندونیسیا .
 

 لمزید من االطالعات :
www.jakarta-tourism.go.id 
www.indonesia.travel.com  

 

 

 


