
  

See Dunia - Johannesburg                                          جوھانسبرغ                                -شوف الدنیا    

 

 Johannesburgجوھانسبرغ                         

 
أو جوزي، ھي مدینة سریعة التغیر وھي القلب النابض بالحیاة في  Jo'burg    جوھانسبرغ، والمعروف أكثر باسم  

 .جنوب أفریقیا
 

 .مما یجعلھا أكبر مدینة في جنوب أفریقیا 4،800،000ویبلغ سكان مدینة جوھانسبرغ حوالي 
 
ھي قلب االقتصاد األفریقي وحتى بعد نھایة االضطھاد  العنصري والعدید من التغییرات، الزالت مشكلة الفقر من  

  . المشاكل التي لم یتم القضاء علیھا نھائیا 
 

، بعد اكتشاف الذھب في احدى  1886تأسست المدینة في عام 
 . المزارع 

 
 
 

 .جوھانسبرج ھي أكبر مدینة بوالیة غاوتینغ 
Soweto  ویقع في -ھي منطقة سكنیة تقع في مدینة جوھانسبرغ

ھذه المنطقة منزل المناضل  نیلسون ماندیال ، والذي تم تحویلة 
 .إلى متحف 

 
 
 
ویقیم في مدینة سویتو معظم العمال من االفارقھ االصلیین  

 . والذین عملوا في تعدین الذھب 
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وتم فصلھا كمنطقة سكنیة للسكان السود الذین لم یسمح لھم بالعیش في 
 .جوھانسبرغ خالل الفصل العنصري

 
 
سویتو ھي  اآلن جزء من جوھانسبرغ و إذا كنت ترغب في زیارة    

 .سویتو یمكنك ذلك فقط عن طریق  الجوالت 
 
 
عاما، وذھب إلى السجن  25عاش المھاتما غاندي في جوھانسبرغ لمدة  

 .بسبب كفاحھ ضد االضطھاد  العنصري
 

 .تعتبر مدینة سویتو من اكثر المدن طبیعة في العالم 
ھناك اثنین من أبراج االتصاالت في المدینة، ولكن ال یمكنك الصعود 

 .الیھا 
 
 

و حدیقة  -معظم الفنادق تقدم رحالت سفاري لیوم ،  تشمل  صن سیتي 
 ).من جوھانسبرغ ساعتین یستغرق الوقت  (التسلیة 

 
 

دقیقة من   20تبعد حوالي ) العاصمة( Pretoria -بروتیریا 
   . Gautrainبواسطة قطارات  -جوھانسبرغ 

 
Union Building  مقر حكومة جنوب أفریقیا في بریتوریا 

 ).غوترین -محطة ھاتفیلد (

 فترة الذروة للذھب 

 تمثال غاندي في جوھانسبرغ
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 .وتتوفر بھا  اللغة العربیة للتوضیح )   City Sightseeing  الحافلة السیاحیة  ( أفضل طریقة لرؤیة جوھانسبرغ ھو 
 

 :أماكن أخرى مھمة  
 
1 -  Top of Africa 

 Carlton Center  -مبنى كارلتون     
 
،  50 الصعود إلى الطابق ھو أطول مبنى في أفریقیا، یمكنك  

ومشاھدة المدینة كاملة من خالل ھذا 
 .المبنى الرائع 

 
قیمة التذكرة  للصعود للطابق 

 راند 15: المذكور 
 
  Gold Reef Cityمتنزه       -2

 .1971غولد ریف سیتي ھي متنزه في جوھانسبرغ، تقع على منجم ذھب قدیم الذي أغلق في عام 
 

حیث أنھ من الممكن أن ترى كیف یتم سكب الذھب،  الحقیقي في برامیل وأیضا ، ھناك متحف مخصص لتعدین الذھب 
 .الذھاب إلى المنجم

 -:اوقات العمل 
االثنین  : مغلق یومي 

 .والثالثاء
 

بقیمة : تذاكرة   جولة المنجم
 راند 210

 
 

ویمكن أن ) متحف االضطھاد  العنصري(وھي تقع أمام 
 تذھب عن طریق

 )  City Sightseeing  -حافلة السیاحیة  ال(  
 

 :للمزید من المعلومات 

Union Building  في بریتوریا 

Gold Reef City   

https://www.tsogosun.com/gold-reef-city-casino
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 Lion Park  -حدیقة االسد    - 3
 
 

، وإطعام )و االستمتاع بلمسھا (یمكنك زیارة اشبال  األسد 
الظباء، والحمیر  الوحشیة (باالضافة إلى مشاھدة   -الزرافة 

 ).، وغیرھا من الحیوانات التي تعیش ھنا 
  -:اوقات العمل 
 مساء  8صباحا ،إلى  8من الساعة   : یفتح یومیا 

 راند 165تذكرة تبدأ من 
 
 

وتقدم خدمة نقل للراغبین أي مكان في جوھانسبرغ ، والعودة مرة أخرى إلى الفندق 
 ).یجب علیك عن الحجز تاكید ذلك (الخاص بھم 

 
 

 :للمزید من المعلومات 
 
 
 James Hall Transport Museum  -متحف المواصالت جیمس ھول    -4
 

 لعشاق السیارات والمحركات
 

ھذا المتحف لدیھ مجموعة مثیرة لالھتمام من وسائل النقل في 
 .جنوب أفریقیا
  -:اوقات العمل 

 .الدخول مجاني
 .یوم االثنین مغلق

 

 :للمزید من المعلومات 
 
 

Joburg Tourism 
 جوھانسبرغ مكتب السیاحة الرسمیة

 
یقع مكتب السیاحة الرسمیة لجوھانسبرغ في ساحة 

 ).4الطابق (نیلسون ماندیال داخل المكتبة 
 

 :للمزید من المعلومات 
 

 Lion Park  -حدیقة االسد  

 متحف المواصالت جیمس ھول  

Joburg Tourism 

http://www.lionandsafaripark.com/
http://www.jhmt.org.za/
http://www.joburgtourism.com/

