
 
كروعة مدن امریكا االخرى ، ھي رائعة لوس انجلوس ، مدینة النجوم الساطعة والمتاللئة  ، مدینة الشواطئ 

الخالبة والمنتزات الرائعة ، ھي المدینة التي 
تدخل علیك في خلوتك من خالل السینما 
والتلفیزیون ، انھا المدینة التي تحتوي 

 .جوھرة الفن ھولیوود 
 

لیس غریب اذا وجدت ان العالم اجمع یعرفھا 
 .، فھي واضحة جلیھ لعشاق الفن والسینما 

 
 

مدینة لوس انجلوس تعرف بحروفھا االولى 
، وھي تعتبر  LAوالتي تعرف عنھا ، وھي 

ثاني اكبر مدینة في الوالیات المتحدة بعد 
 .مدینة نیویورك 
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 Los Angelesلوس انجلوس                                           



من المعروف بان مناخ مدینة لوس انجلوس المتمیز والمعتدل ، والتنوع العرقي الذي تضمة ھذه المدینة ، 
 .كل ھذه العوامل ساعدت بان تكون كمركز رئیسي لصناعة الترفیة االمریكي 

 
  1781لقد تاسست مدینة لوس انجلوس رسمیا في عام 

 .عن طریق االسبانیة ، واسم لوس انجلوس ماھو اال كلمة اسبانیة ، وھو یعنى المالئكة  
 

تم شراء لوس  1848وبعد الحرب المكسیكیة ، وفي عام  1821لقد اصبحت جزء من المكسیك في عام 
 .انجلوس وبقیة والیة كالیفورنیا ، حیث اصبحت جزء من الوالیات المتحدة االمریكیة 

 
ان اكثر من ثلث سكان المدینة ھم في االصل من ارجاء مختلفة من  العالم ، حیث یعیشون في مدینة انجلوس 

 -:، وھم في الغالب من مدن عدة نذكر منھا 
Koreatown – Little Tokyo – Little Ethiopia – Chinatown 
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 . 1776لقد بدأ االزدھار في لوس انجلوس منذ االنتھاء من السكة الحدیدیدیة وذلك في عام 
 

تعد ھذه المدینة من المدن المتسعة جدا ، ولكن بالمقابل فان مناطق الجذب السیاحي محددة  جدا ، وھي 
 -:تتمركز في 

 
 1- Hollywood   ھولیوود 
2 -Beverly Hills    بیفرلي ھیلز 
3Santa Monica -    سانتا مونیكا 
4 - Downtown    مركز المدینة 
 
 

وتعتبر كل من ھولیوود وسانتا مونیكا وبیفرلي ھیلز افضل االماكن ، لمشاھدة جمال لوس انجلوس ، 
 ).راجع الجوالت ( واالفضل االستعانة بالجوالت لمشاھدة ھذه االماكن 

 
 

ویعد مركز المدینة في لوس انجلوس معظمھ من المراكز التجاریة والمراكز العامة ، باالضافة لبعض المباني 
وبعض  City Hall، باالضافة لقاعة المدینة     )Union Station(التاریخیة ومحطة القطار المركزیة 

من قبل المھاجر  1921المثیر لالھتمام والذي بنى في عام ) برج  واتس (  Wattsالمتاحف الرائعة ، وبرج 
 .االیطالي 
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ھذا البرج من الروائع المعماریة 
، التي ال یمل النظر من مشاھدة 

االبداع الذي یعتریة ، ھو 
الجمال واالبداع في آن واحد ، 

كن ھناك عندما یحالفك الحظ 
 .بالذھاب لوس انجلوس 

 
لمزید من االطالعات عن برج 

Watts  :- 
 

www.wattstowers.org 
 

لوس انجلوس اشتھرت بایامھا 
المشمسة وازدحام المرور لدیھا 

 .طوال العام 
 

عند تسلیط الضوء علیھا ، كجوھرة من جواھر الوالیات المتحدة ، البد من تسلیط الضوء على السینما 
واالفالم ، فان كنت من عشاق الفن والمھووسین بصناعة السینما ، فیمكنك التعرف على نشاة االفالم واسرار 

 .صناعتھا ، وذلك بزیارتك الحد االستودیوھات في لوس انجلوس 
 
 

وغیرھا من ) راجع یونیفرسال ( ومن اكثر ھذه االستودیوھات شھرة وشعبیة ، یونیفرسال ستودیوز 
 -:االستودیوھات الشھیرة ، نذكر منھا 

 
 
 
 
1- Paramount Studios 
 
2- Sony Pictures Studios  
 
3-  Warner Bro Studios  
 
 
 
 
 
 

 .بكل راحة یمكنك الذھاب إلى احدى ھذه االستودیوھات ، ومتوفر جوالت لجمیع االستودیوھات 
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  Wattsبرج    

www.wattstowers.org
www.paramountstudiotour.com/
www.sonypicturesstudiostours.com
https://www.wbstudiotour.com


 
جوانب اخرى لوس انجلوس كمدینة رائعة ، 

 -:فیوجد لعشاق الفن والمتاحف 
 
1- Museum Of Contemporary Art 

 متحف الفن المعاصر 
 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.moca.org 

 
 
 

 -:اما لعشاق التاریخ  والثقافة ، فان متحف 
 
2- California African American Museum 
 
 

 كالیفورنیا المتحف االمریكي االفریقي 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.caamuseum.org 

 
 -:االن سوف نتوقف لالطفال ، وعشاق حدیقة الحیوانات ، فیمكنكم االستمتاع ببعض الوقت في 

 
3– Los Angeles Zoo 
 

حدیقة لوس انجلوس للحیوانات 
 والنباتات 

 
 -:سعر التذكرة 

 20$: بالغین 
 15$:اطفال 

 
 10تفتح یومیا ، من الساعة 

 .مساء  5صباحا إلى 
 

 -:لمزید من االطالعات 
www.lazoo.org 
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www.moca.org
www.caamuseum.org
www.lazoo.org


 
 

تستحق ھذه المدینة المزید من المعلومات واالطالعات ، 
كمدینة رائعة ، لذلك لمزید من االطالعات عن اھم 

 -:المناطق السیاحیھ بھا 
 
 
 -:لمزید من االطالعات عن مدینة لوس انجلوس  -1

wwwdiscoverlosangeles.com 
 
 -:نیفرلي ھیلز  -2 

www.lovebeverlyhills.org 
 
 -:سانتا مونیكا  –3

www.santamonica.com 
من ضمن المدن الشقیقة لمدینة لوس انجلوس ، مدینة 

 بیروت 
 

نتمنى للجمیع رحلة موفقة ، كافالم ھولیوود الرائعة ، 
 .واجواء لوس انجلوس المشمسة 

 See Dunia - Los Angelesلوس أنجلوس                                                  -شوف الدنیا  

 مدن الشقیقة

wwwdiscoverlosangeles.com
www.lovebeverlyhills.org
www.santamonica.com

