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االفتتاحية

الدار البيضاء، املدينة العمالقة املثيرة
بعد بزوغ الفجر، تستفيق الدار البيضاء. فنالحظ ازدحام سيارات األجرة الصغيرة احلمراء، 
على أبواب البنايات الكبرى للمدينة البيضاء. فتسلبنا عظمتها وحيويتها ويجتاحنا فجأة 

احساس النشاط.

 تعيش الدار البيضاء، العاصمة االقتصادية للمغرب، حتت إيقاع حر. حيث حتتك الصفقات 
الفنانني؟ فرمبا جتذبهم  العديد من  املدينة  ُتلهم هذه  فلماذا  أحيانا.  تختلط  بالفنون وقد 
أشكال املنحنيات املتواجدة في مبانيها. فغنى تراثها املعماري يفصح عن جمالها الذي لم 
العصرنة  طابع  اجلنسيات،  مختلف  من  املكونة  املدينة،  هذه  اكتسبت  فقد  الزمن.  يطله 

الذي ال طاملا كان مرتبطا بتاريخها القدمي.

تتيح لنا الدار البيضاء، رئة االقتصاد املغربي ومعلمة التراث التاريخي، فرصة لرؤية جوانبها 
املتعددة.

جند في الدار البيضاء، بنايات 
جديدة تندمج مع البناء 

العربي االندلسي وفن ديكور 
للسنوات العشرين
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وهي أكثر معاصرة من املدن املغربية األخرى 
العادي، خليط من  وتختلف بأسلوبها غير 
اإلسالمية  العربية  املعمارية  الهندسة 
الشوارع  في  االستعمارية.  والعمارة 
الضيقة تصطف احملالت التجارية الصغيرة، 

حيث تواجه أصالة التقاليد املغربية.

يندهش  املدينة،  وسط  في  التنزه  فحني 
تتكون  اخلوالي.  السنوات  مبيراث  الزوار 
والشرفات  واألعمدة  القباب  من  املباني 
كانت  والثالثينيات،  فالعشرينيات  املنحوتة 
مسرحا للتعبير املعماري الفريد. حتى اآلن، 
كالسيكي،  النيو  االسلوب  ويلهم  يجذب 
وفن الديكور املغربي، املهندسني املعماريني 

في أنحاء العالم.

كل حي  في  كل حجر  البيضاء،  الدار  في 
للمدينة متر  زيارتك  فطوال  تاريخا.  يروي 
شعور  يختلط  حيث  متعددة،  بعصور 

املاضي واحلاضر معا.
أمام املرفأ ، جند سكاال وهي قلعة محصنة، 
في  الله  عبد  بن  محمد  السلطان  بناها 

القرن الثامن عشر.
دفاعية،  محطة  »املور«  مقهى  كان  وقد 
التي حتول اآلن إلى مطعم و ال يزال قائما 
مبدافعه التي تواجه احمليط. فخالل التنزه 
حديقة  تكتشف  سوف  القلعة  حرم  في 
ونباتات  أشجار  حتدها  أندلسية  رائعة 

إستوائية و زهور غنية باملنثول.
من  فقط  وعلى خطوات  امليناء  من  بالقرب 
قصر األمم، توجد املدينة القدمية وهي أقدم 
جزء من املدينة، دمرها زلزال عام 1755 

املعالم الرئيسية

مدينة نحو الشاطئ

عرض جوي لساحل الدار 
البيضاء

الطريق الرئيسية للدار البيضاء في الثالثينيات

عام  في  وتقرر  االسبانية.  التسمية 
ليكون  البيضاء  بالدار  ميناء  بناء   ،1912
وخالل  اململكة.  في  ميناء حديث  أكبر  أول 
احلرب العاملية الثانية ، أصبح امليناء موقعا 

استراتيجيا.
الدبلوماسيني،  من  الكثير  املدينة  استقبلت 
ونستون تشرشل وفرانكلني روزفلت وشارل 
ديغول مبناسبة مؤمتر أنفا الذي انعقد من 
وقد ساهمت   .1943 يناير   24 إلى   14
املنطقة  في  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في 
من خالل نشاط امليناء وجذب االستثمارات 
احمللية واألجنبية مما أدى إلى تكون مدينة 
العاصمة  اآلن  تسمى  التي  حديثة، 

االقتصادية للمملكة.

املؤسس  حتديد  من  املؤرخون  يتمكن  لم 
اسم  البيضاء، حتت  الدار  ملدينة  األصلي 
قد  أنها  البعض،  فيقول  سابقا.  أنفا 
الرومان وآخرون على يد  أسست على يد 
ففي عهد املرينني،  الفينيقيني أوالزناتيون. 
على  مفتوحة  صغيرة  مدينة  أنفا  غدت 
املعامالت البحرية مع اخلارج. سكانها من 
البحارة والقراصنة لم يترددوا في مهاجمة 
البواخر. فلحماية جتارتها قام البرتغال بغزو 
وتدمير تام ألنفا بحلول سنة 1468 .ففي 
العلويني و في وقت السلطان سيدي  عهد 
 ،)1757-1790( الله  عبد  بن  محمد 
»الدار  لتصبح  جديد  من  مدينة  وولدت 

البيضاء«.
»الدار البيضاء« أو » كسا بالنكا« حسب 

فن الديكور بالدار البيضاء، في أبهى حلته

مقهى سقالى، القلعة احملصنة بالسابق، 
أصبحت مالذا للسالم واالنتعاش املثالي
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التي  الترفيهية  األنشطة  بني  من  فنجد 
تقترحها: الغولف والرياضات املائية...

تقدمي  يتم  حيث  متناغم،  مكان  الكورنيش 
ليال  سواء  حد  على  األنشطة  من  العديد 
والبوظة،  واملطاعم،  املقاهي،  ونهارا: 
والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق، واملالعب، 
واملهرجانات والنوادي الليلية واملسارح نوادي 

الرياضات البحرية...
أولوية  هو  الترفيهية  االماكن  تطوير  يعد 
بالنسبة للمدينة، والتي ستفخر قريبا المتالك 
فاخرة،  فنادق  قلب مجمع يضم  مارينا في 
مكاتب وشقق سكنية. وغير بعيد جند حي 
هناك ميكنك  املغربي«،  هيلز  »بيفرلي  أنفا، 
بفيالته  املدينة  من  الراقي  احلي  اكتشاف 

اجلميلة ذات األشكال الهندسية املختلفة.

الدار البيضاء هي مركز لألعمال في حركية 
حديثة.  حتتية  بنية  على  ويتوفر  متزايدة، 
وجتمع ما ال يقل عن 60 ٪ من الشركات 
الرائدة في املغرب وغالبية البنوك. فمطارها 
اجلديد واحلديث محمد اخلامس يعد محورا 

رئيسيا. 
بحكم تواجدها على أبواب أوروبا ، تستقطب 
الشركات  من  العديد  البيضاء  الدار 
والندوات الدراسية واملؤمترات التي تكون 
مركز  تصميم  مت  وقد  السنة.  مدار  على 
الستيعاب  واسعة  ومساحات  لألعمال 
أكبر األحداث. الدار البيضاء مدينة جميلة 
التجارية،  لألعمال  أو  لقضاء عطلة  سواءا 
حيث تقدم خدمات عالية جدا في الفنادق 

و أماكن الترفيه.

الدار البيضاء، بني األعمال واملتعة

مدينة املستقبل

حي احلبوس

الفن املغربي  جتمع بني جميع ثروات   64
األندلسية  العربية  القصور  إلى  وتشير 

القدمية.
واصل   ،1907 عام  في  إنشائها  منذ 
ميناء  من  يتألف  كان  فقد  تطوره.  امليناء 
للقوارب  ومرسى  للسفن،  ومبنى  جتاري، 
مع أحواض، فهذا امليناء احملرك االقتصادي 

احلقيقي ملدينة البيضاء.

وفي  املدينة  من  الشرقي  اجلنوب  في 
حيث  احلبوس.  حي  بناء  مت  العشرينيات، 
يقوم املهندسون املعماريون بتطبيق قواعد 
التقليدي  للنمط  مبراعاة  احلديث،  التمدن 
والعادات. يأوي هذا احلي الساحر، الذي 
والساحات  الضيقة  الشوارع  من  يتألف 
الصغيرة واملمرات من احلجر، العديد من 

االسواق واحملالت احلرفية.
بناؤه  اكتمل  جميل  مبنى  احملكمة  مبنى 
في عام 1952، وقد كان يحتضن جلسات 
احملكمة وحفالت استقبال الباشا. وهو اآلن 
وغرفه  قاعاته  فزخرفة  املشور.  والية  مقر 

كورنيش اجلديد للمدينة البيضاء... مكان حلياة هادئة على الساحل

البرجني التوأمني للدار البيضاء

ميناء الدار البيضاء
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مسجد احلسن الثاني

جودة و غنى عمل احلرفيني 
حاضر في كل مكان من 

املسجد

وطني  متحف  مكتبة،  مدرسة،  باملسجد 
و العديد من قاعات للمؤمترات لقد حرص 
كل  من  القادمني  احلرفيني  من  مجموعة 
أنحاء املغرب على تزيني هذا املبنى، ما جعله 
يأسر الناظر برونقه؛حيث مت طالء جدرانه 
اخلشب  بالزليج،  تزيينها  و  خاصة  بتقنية 
املصبوغ و املنحوث ذي رسومات معقدة و 
األرابيسك الذي به لوحات بعضها مرسوم 
و البعض اآلخر مكتوب بخط اليد.كل هذا 
االبتكار  روح  و  كفاءة  على  يجعله شاهدا 
التي متيز احلرفيني املغاربة. باستطاع الزوار 
حيث  املسجد  بروعة  التمتع  املسلمني  غير 
ما  يوم  كل  بجوالت  القيام  في  احلق  لهم 

عدا يوم اجلمعة و أوقات الصالة.

إن مسجد احلسن الثاني ُيعّد أكبر مسجد 
املكرمة  مكة  مسجد  بعد  من  العالم  في 
ومسجد املدينة املنورة.لقد مّت بناء جزء من 
املاء،  سطح  على  املعمارية  التحفة  هذه 
الثاني رحمه  املِلك احلسن  على طلب  بناء 
البنيان  لهذا  األرضي  الطابق  يتكون  الله، 
مستطيلة  للصالة  قاعة  من  الديني 
 78 بها  التفصيل،  ُمتقنة  و  الشكل 
عمود؛هذه األعمدة مزينة باجلرانيت، الرخام 
جمالها. يعكس  ما  اليماني  العقيق  و 
بالقرميد  سطحها  املكسو  القاعة؛  هذه 
األخضر الزمردي اللون؛بامكانها استيعاب 
20000 مصلي داخل جدرانها و 80000 
مصلي خارجها اضافة إلى كل هذا، توجد 

مسجد احلسن الثاني بالدار البيضاء أعلى مئذنة في العالم على واجهة االطلسي
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الدار البيضاء، املدينة النشيطة

تستضيف الدار البيضاء 
أحداث ثقافية ومناسبات 

رياضية مما يعطيها شهرة 
عاملية

ورشات  و  مسابقات  عدة  املهرجان  هذا 
من أجل الشباب الصاعد. الراب و الروك 
عرض  أكبر  البولفار  وميثل  والفيزيون... 

للموسيقى املتجددة.

مهرجان املسرح والثقافة
طريق  عن  املتنوع،  املهرجان  هذا  يعزز   
عروض الرقص واملسارح والندوات، جتارب 
الفرصة  أيضا  ومينح  الثقافات.  متعددة 
مع  واالحتكاك  والتبادل  لاللتقاء  للشباب 

دول أخرى.

املارثون العاملي بالدار البيضاء
البيضاء  الدار  تفتح   ،2008 سنة  منذ 
 42 طول  فعلى  العالم.  لعدائي  أبوابها 
مبختلف  باملرور  العداءون  يقوم  كيلومتر، 
أحياء املدينة، من البنايات اجلديدة وصوال 
إلى الشوارع احملاطة بالنخيل. وهي أيضا 

وسيلة الكتشاف املدينة. 

الدار البيضاء هي أرض خصبة لإلبداع الفني 
تستضيف  وديناميكية،  حيوية  املغرب.  في 

وتنظم هذه املدينة العديد من األحداث.

مهرجان الدار البيضاء
في  أيام  لبضعة  البيضاء،  الدار  حتتضن 
يوليوز، العديد من جنوم املوسيقى العاملية 
لتقدمي  العالم  أنحاء  جميع  من  األتون 
املزيج  يكون  حيث  غير عادي.  استعراض 
كازا  »مهرجان  في  واللون  االسلوب  بني 
مليون   1.5 يشتقبل  الذي  موسيقى« 

مشاهدا. 

بولفار املوسيقيني الشباب
هو  كما  بوليفار   ،1999 سنة  أسس 
احلضرية  املوسيقى  مهرجان  هو  ملقب، 
املغربية  املوسيقية  للساحة  تسمح  التي 
جمهور  لدى  معروفة  لتصبح  اجلديدة 
واسع. و على هامش برمجة املهرجان يضم 

بعد مبادرة البولفار، منحت املسابقة الشباب فرصة للتعبير

في خضم احلرب العاملية الثانية، كانت الدار البيضاء مسرحا لقصة حب مأساوية 
في سنة 1942، قام مايكل  وليس من اخليال بل قصة واقعية.  بني ريك والزا. 
وهمفري  بيرغمان  إنغريد  من  كل  حيث جسد  البيضاء«  »الدار  بإخراج  كورتيز 
بوجارت األبطال الرومانسيون، ممزقون بني العاطفة والواجب. منذ صدوره، حقق 
الفيلم جناحا كبيرا، ومدينة الدار البيضاء ارتبطت بالصورة الرومانسية للسينما 

من األربعينيات.
بعد مرور أكثر من نصف قرن من الزمان، ال تزال الفيلم الشهير »الدار البيضاء« 
صياغة  اعادة  مت  فقد  حقيقة.  اآلن  أصبح  اخليال  ولكن  السياح.  مخيلة  يطارد 
املكان،  هذا  أدخلوا  القدمية.  املدينة  على مشارف  متاما  ريك«  »مقهى  أسطورة 

واسمحوا خليالكم أن يحملكم بعيدا...

على خطى فيلم » الدار البيضاء«
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الدار البيضاء تلبس أبهى حلة لتسحر زائريها
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للترفيه  مراكز  إلستحداث  قائمة  البناء 
مبعايير دولية. ستجدون على بعد دقائق من 
ألعاب  تضم  للترفيه  أماكن  املدينة  وسط 
لألطفال و أحواض لأللعاب املائية و حديقة 
حيوانات و ميكنكم اإلستمتاع حاليا مبسبح 

تاماريس، وهو أكبر مسبح في املغرب.

طبخ عاملي مبدع ومتقدم
تعج املدينة بالكنوز، فيها الطبخ الفرنسي 
واإلسباني و اإليطالي واألسيوي. متتزج فيها 
الشرق األقصى  املتوسط و عطور  نفحات 
و هذا ليس بغريب إذ أن طباخني أجانب 
معهم  جالبني  البيضاء  الدار  في  إستقروا 
فن  الطبخ  العاملي.  الطبخ  مهارات  أحسن 

يتجدد و يبدع كل يوم.

مدينة ألعاب مبقاييس دولية
الكبار و الصغار مدعوون لقضاء يوم كامل 
في عالم سحري. في أطراف املدينة أعمال 

العيش باملدينة

تبقى الدار البيضاء مصدر 
إلهام كل املبدعني

بني األصالة و املعاصرة و أعادوا تصميم 
الهندي و روح  اللون  القفطان بجرأة، بني 
الدار  في  األزياء  حتاكي  الروك.  موسيقى 

البيضاء ألف ليلة و ليلة.

الليل في الدار البيضاء
بعيدا عن ضوضاء املدينة، تبقى الكورنيش 
تتغير  البيضاويني.  لدى  املفضل  املتنفس 
كل  تكشف  و  ليلة  كل  الكورنيش  معالم 
كل  محطة  فهي  البيضاء  في  الليل  أسرار 

احملتفلني.
جتذب املطاعم و النوادي املطلة على البحر 
الشباب و السياح، فهي ترضي كل األذواق.

مدينة التعبير الفني
تعرف املدينة العديد من األنشطة الثقافية 
كالسهرات، املعارض و املسرحيات. و تضم 
الكثير من قاعات املعارض واحلفالت. من 
الذي  ميكاراما  السينيمائي  املركب  بينها 
يستضيف احلفالت. تقدم املراكز و املعاهد 
غنية  برامج  جهتها  من  األجنبية،  الثقافية 
و متنوعة. تنظم فيال الفنون معارض على 

طول السنة.

األزياء  لتصميم  رمز  القفطان 
في الدار البيضاء

األلوان  كل  من  مزيج  البيضاء  الدار 
فليس غريبا أن جتذب املواهب الشابة في 
املدينة  هذه  تلهمهم  الذين  األزياء  تصميم 
أسلوبهم  املصممون  فيها  فرض  العاملية. 

الكورنيش اجلديد  بالدار البيضاء ... منط عيش متناغم على جانب احمليط
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، والفوانيس ، وأقداح الشاي وما إلى ذلك.
للمغرب  االقتصادية  العاصمة  تعيش 
أيضا.وتعرض  الغربية  املوضة  وتيرة  على 
الرئيسية  العاملية  املاركات  محالتها  في 
واملجوهرات و األلبسة اجلاهزة. وهي توجد 
»غوتييه«،  الراقية  األحياء  في  الغالب  في 
املعاريف أو شارع أنفا. وفي موازاة ذلك، 
في  احلديثة  للتسوق  مراكز  انتشرت 

العاصمة االقتصادية للمملكة.

حال  مثل  مزدوجة،  جاذبية  لديه  والتسوق 
احلرفية  التقليدية  احملالت  فهناك  املدينة. 
رمز  العصرية  احملالت  جند  كما  املغربية 

العالمات الدولية الفاخرة.
احلرف  منتجات  األسواق  في  جتد  حيث 
أول  القدمية  املدينة  تكون  التقليدية.وقد 
في  للتسوق عن طريق باب اجلديد.  محطة 
حي احلبوس ، وخاصة سوق النحاس جند قطع 
حيث يقوم هؤالء احلرفيني  نحاسية جميلة. 
باعداد أي قطعة مبا في ذلك حفر الصواني 

التسوق

االنشطة باملدينة

سواءا كنتم في احلمامات أو 
املساحات اخلضراء، ستجدون 

متعتكم

من الغابات. وقد مت انشاء مركبات سكنية 
جديدة لتمتع باخلضرة وبنمط عيش جديد.

الرفاهية
مياه البحر والطحالب، مرتبطة بالتجهيزات 
العالية اجلودة، هي مكاسب من أجل لياقة 
بعض  .وتعمل  صحية  وإقامة  جيدة  بدنية 
املراكز الصحية بالدار البيضاء على جمع املوارد 
التجميل  منتجات  من  وغيرها  الطبيعية 

الطبيعية الغراض صحية أووقائية.
من أجل قضاء عطلة ممتعة، سوف جتدون 
الصحية  االغراض  بني  جتمع  اقامات 

واكتشاف التراث التاريخي للمدينة.

جنة العبي الغولف
القدم، على صورتها  منذ  املدينة،  حافظت 
فيجد كل من ذوي  كمالذ لالعبي الغولف. 
التواجد  في  حماسهم  الهواة  أو  اخلبرة 

بالدار البيضاء أو في أحيائها املرموقة. 

نادي الغولف امللكي أنفا هو أروع مسار، 
الذي يزخر بأشجار الألكالبتوس. مسالكه 
يتطلب  متر   2710 الى   35 من  واحدة 
مهارة و تقنية فائقة. وعلى بعد كيلومترات 
قليلة، يجمع نادي الغولف امللكي باحملمدية، 
و نوادي الغولف ببوزنيقة و اجلديدة ميازاغان 
األنشطة  و  الغولف  مالعب  بنسليمان،  أو 
مختلفة سواء على شاطئ البحر أوبالقرب 

حملبي احلرف التقليدية املغربية أو األزياء الغربية ، فان املدينة البيضاء ترضي جميع متطلباتكم

نادي الغولف امللكي أنفا بالدار البيضاء
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الرحالت  من  العديد  وتتوقف  سحري. 
البحرية، املنظمة في البحر املتوسط، بالدار 
الكتشاف  أخرى  طريقة  وهذه  البيضاء. 

جمال سواحلنا. رحلة غير عادية ومثيرة.

جتد  سوف  واليخوت  الشراعية  املراكب 
مكانا لها في املارينا اجلديدة، وذلك من أجل 
العديد  به  امليناء  وسعادتكم.هذا  متعكم 
واملطاعم  الفنادق   : التحتية  الُبنى  من 
ونوادي اليخوت واالقامات ، وهذا يرمز إلى 

التكامل املتناغم في املدينة.
الدار  ميناء  من  بالقرب  مروركم  خالل 
البيضاء، سوف جتدون على األرجح سفنا 
سياحية ضخمة. في الليل ، تقوم أضواؤها 
عرض  بتقدمي  امليناء  منطقة  كامل  بإنارة 

الدار البيضاء، املدينة الساحلية

في الدار البيضاء، االسترخاء 
و التحرر هما دائما على حافة 

البحر

إلى  بأخذكم  خبرة  ذووا  مدربون  سيقوم 
استكشاف قاع البحار وحيواناتها املائية.

ميكنكم  طويلة،  و  جميلة  بأوقات  للتمتع 
و  بالشمس  والتمتع  بالشاطئ  التواجد 
االستلقاء على رمالها الساخنة واالنتعاش 
طيلة  االسترخاء  ميكنك  .و  بأمواجها 
اليوم في املطاعم، وصاالت الرياضة وبرك 

السباحة.

تقدم  ساحلية،  مدينة  هي  البيضاء  الدار   
مجموعة  تشمل  التي  األنشطة  من  العديد 
وميارس  املائية.  الرياضات  من  واسعة 
التزلج وركوب األمواج والصيد غالبا على 
الساحل. وتقدم العديد من املدارس دورات 
وأكثرهم  املستويات.  جميع  من  للطالب 
خبرة ميكنهم بسهولة احلصول على املواد 

واملعدات الالزمة لرحالت في البحر.
هل ترغبون في االبتعاد عن صخب املدينة؟ 
.كما  احمليط  روعة  حتت  أنفسكم  ألكثر محبي الرياضية هناك العديد من االنشطة البحريةأتركوا 
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جهة الدار البيضاء

غير بعيد عن الدار البيضاء، 
هناك عدة محطات للمتعة و 

االكتشاف

البحرية،  املأكوالت  من  رائعة  وجبة  بعد 
القدمية  القصبة  داخل  التنزه  ميكنك 
بناه  الذي  األبيض  مسجدها  واكتشاف 
أو  الله  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان 
في  األنشطة  ملختلف  جتمع  الى  الذهاب 
اليخت،  ركوب  و  التنس  الطلق:  الهواء 
املاء....  على  والتزلج  الشراعية  واملراكب 
بزخارف  احملمدية  تتزين  ربيع،  كل  في 
نباتية لفترة املهرجان. تسود رائحة الورود 
صورتها  لفضالة  يعيد  وبذلك  الشوارع، 

كمدينة للورود. 

بنسليمان 
الدار  من  كيلومترا   60 بعد  على  تقع 
مشهورة  بنسليمان  مدينة   ، البيضاء 
املنطقة مشهورة  وهذه  مبناخها وخليجها. 
جتعل  طبيعتها  البري.  اخلنزير  بصيد 
البيئية  للسياحة  مهمة  منطقة  منها 
واحدة  في  بنسليمان  تقع  املغرب.  في 
)أكثر  باململكة.  الغابات  مناطق  أهم  من 
واألرز  البلوط،  من  هيكتار   60000 من 

والسرو(.

الشواطئ احمليطة
في ضواحي الدار البيضاء ، يوجد بساحل 
الشواطئ  من  العديد  األطلسي  احمليط 
على  يقع  الذي  رحال  سيدي  مثل  الرائعة 
املدينة.  غرب  جنوب  كيلومترا   30 بعد 
وجند، غير بعيد، رمال دار بوعزة التي تدعونا 
لالسترخاء. و ترحب داماريس، بشواطئها 
كذلك  و  بالشباب  ومطاعمها،  اخلاصة 
طريق  في  مختلفة  أجواءا  وجتد  األسر. 
بأكواخ  احملاط  داهومي  شاطئ  الرباط، 
صغيرة التي تقدم عرضا رائعا للمصطافني 

وأمواجا جميلة لراكبيها.

احملمدية
كيلومترا   25 بعد  على  الساحل  في  تقع 
شمال الدار البيضاء. احملمدية ، الذي كانت 
بالكثير  وتدين  »فضالة«  سابقا  تسمى 
النفط  شركات  ولتواجد  مينائها  لتنمية 
مكان  أيضا  ولكنها  الصناعية  مدينة  بها. 
مدارس  و  كليات  لديها  العلم،  لطلب 
متميزة. كما تشتهر مبيناء الصيد التابعة 
لها ونوعية املأكوالت البحرية في املطاعم. 
احملمدية يجتذب كل من السياح واخلبراء.

بعد جولة كاملة، هناك مغامرات في الطبيعة
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بحيرة الوليدية
تقع بني اجلديدة وآسفي ، جتذب قرية الصيد 
اجلميلة  بحيرتها  السياح.  من  الكثير  هذه 
وتوفر  الغواصني  تشد  الهادئة  ومياهها 
التمتع  ولكن  للمتدربني.  مثالية  ظروف 
باألسماك الطازجة، واحملار هما أول شيء 

يجب القيام به.

قصبة بولعوان
في  إسماعيل  موالي  السلطان  القلعة  بنى 
بولعوان  وتعد قصبة  السابع عشر،  القرن 
بنيت على احدى  كنز من التراث املغربي. 
التالل، وهذا البناء يطل على وادي مما يقدم 
رؤية بانورامية رائعة. وحتته، يشق واد أم 
الربيع سهال متموجا. على بعد كيلومترات 
طيور  ارتفاع  املألوف:  غير  منظر  قليلة، 
جارحة في السماء. و الغريب أن فن صيد 
الصقور ال يزال موجودا في منطقة دكالة. 
وفي أوالد فرج، صيادوا الصقور القواسم 

يقدمون مشهدا رائعا ال ينسى.

جهة الدار البيضاء

على بعد ساعة من العاصمة 
االقتصادية، حتكي اجلديدة أو 

مازاغان قدميا، عن تاريخها

اجلديدة
في اجلنوب الغربي من الدار البيضاء، جتد 
بوجه  مازاغان  البرتغالية  احملصنة  املدينة 
من  فريد  مزيج  عن  تكشف  وهي  البحر. 
التأثيرات بني الثقافات األوروبية واملغربية. و 
وجدرانها،  املتشابكة  شوارعها  ألهمت  قد 
في  الغوص  وعند  سينمائية.  أعماال 
املدينة، نكتشف، من خالل اإلضاءة ، أقواس 
التراث  في  املندرج  البرتغالي  الصهريج 
وقد كان خلفية  اليونسكو  قبل  العاملي من 
تهدي اجلديدة خليطا من املاضي  و احلداثة، 

و هي منتجع رائع.

أزمور
أزمور هي مدينة صغيرة تقع على ضفاف 
واد أم الربيع. كما هو حال اجلديدة، خضعت 
أزمور للنفوذ البرتغالي والتزال حتتفظ بآثارا 
كثيرة. عند القيام بجولة عبر املدينة، سوف 
على  البرتغالية  العمارة  ذكريات  تكتشف 
أبواب املنازل. ويوجد بالقصبة املهدمة برج 
وسوف  القوطي.  الطراز  بنوافذ من  مزود 

يتمتع الزوار بسحرها.

مازاغان
بيتش  »مازاغان  اجلديد  املنتجع  ولد 
ريزورت« وسط ضخامة احمليط و الشاطئ، 
يلبي  مازاغان  منتجع  العطرية.  والنباتات 
الفاخرة  بفنادقها  االحتياجات  جميع 
للجولف  وملعب  والكازينو،  دافئة  وفيالتها 

وأنشطتها املختلفة.

جهة الدار البيضاء حتتوي على العديد من الوجهات التي جتمع بني الرفاهية والترفيه ، والتراث التاريخي
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05 22 95 14 41 Conception - Réalisation

© marc gérard - plan déposé  à  l’ O M P I C

معلومات وعناوين مفيدة

معلومات عملية
إجراءا ت الدخول: 

تقل  إلقامة  بالنسبة  املفعول  ساري  سفر  جواز 
مدتها عن 90 يوم.

كان  إذا  البلدان  حسب  الهوية،  بطاقة  وتكفي 
 8 تفوق  ملجموعة  لألسفار  وكالة  تنظمه  السفر 
تأشيرة  إلى  اجلنسيات  بعض  وحتتاج  أشخاص. 
الهيئات  لدى  املعلومات  طلب  وميكن  الدخول، 
ال  بلدكم.  في  املغربية  والقنصليات  الدبلوماسية 
إذا كنت  للمغرب.  للدخول  تلقيح  أي  إجراء  يطلب 
معك  حتضر  أن  فيجب  األليف  بحيوانك  مرفوقا 
من  ألقل  السعر  بداء  إصابته  عدم  تثبت  شهادة 

6 أشهر.

الصرف: 
 100 إلى  وتنقسم  الدرهم  هي  املغربية  العملة 
سنتيمات. يجب إجراء صرف العمالت لدى األبناك 

أو املؤسسات املعتمدة.

املنطقة الزمنية:
الزمنية  املنطقة  في  يقع  الذي  املغرب،  يعتمد 

جرينيتش، توقيت جرينيتش املتوسط .

معلومات هاتفية
الشرطة 19

املطافئ 150
االستعالمات 160

اإلسعاف الطرقي 177

www.meteoma.net : الطقس

www.oc.gov.ma : صرف العمالت

: مهرجان املسرح والثقافة بالدار البيضاء 
: املهرجان الدولي للضحك بالدار البيضاء

: املهرجان الدولي لفن التصوير بالدار البيضاء
: مهرجان البولفار بالدار البيضاء

: مهرجان اجلاز بالدار البيضاء
: مهرجان الربيع بأزمور

: استثمارات املغرب بالدار البيضاء
: مهرجان الورود باحملمدية

يناير
مارس

 
ماي 

 

يونيو

برنامج التظاهرات:

املندوبية اجلهوية للسياحة:
55، شارع عمر السالوي - الدار البيضاء
الهاتف: 77 11 27 22 5)212 00( 

)00 212(5 22 27 95 33 
الفاكس: 29 59 20 22 5)212 00(

20 مكرر، شارع املقاومة – اجلديدة
الهاتف: 88 47 34 22 5)212 00( 
الفاكس: 89 47 34 22 5)212 00(

شارع احلسن الثاني، اقامة االهرام 
ص.ب : 257 – السطات 

الهاتف: 07 58 40 23 5)212 00( 
الفاكس: 07 58 40 23 5)212 00(

املجلس اجلهوي للسياحة:
 مكرر، شارع احلسن الثاني

الهاتف: 65 62 20 22 5)212 00( 
الفاكس: 05 54 20 22 5)212 00(

محطة القطار:
الدار البيضاء امليناء – لوازيس - الدار البيضاء املسافرين

مركز االتصال: 40 30 20 90 08 
www.oncf.ma :املوقع اإللكتروني

مطار محمد اخلامس: 
طريق مراكش

مركز االتصال: 00 08 00 90 08 
مسالك الغولف:

 www.golfdumaroc.com
نادي الغولف امللكي أنفا 

الهاتف: 26 10 36 22 5)212 00( 
الفاكس: 74 33 39 22 5)212 00(

نادي الغولف امللكي باحملمدية
الهاتف: 56 46 32 23 5)212 00( 
الفاكس: 02 11 32 23 5)212 00(

نادي الغولف امللكي ببنسليمان 
الهاتف: 85 17 27 22 5)212 00( 
الفاكس: 79 17 27 22 5)212 00(

نادي الغولف بوزنيقة باي
الهاتف: 71 53 62 37 5)212 00( 
الفاكس: 73 53 62 37 5)212 00(

نادي الغولف امللكي اجلامعي 
الهاتف: 31 21 40 23 5)212 00( 
الفاكس: 75 21 40 23 5)212 00(

نادي الغولف امللكي باجلديدة 
الهاتف: 65 22 35 23 5)212 00( 
الفاكس: 05 41 35 23 5)212 00(

نادي الغولف حملطة مازاغان 
الهاتف: 70 80 38 23 5)212 00(

 www.visitmorocco.com :ملزيد من املعلومات زوروا موقع

عناوين وروابط مفيدة
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