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  !بكل بساطة اإلدهاش: 2016 باريس

 
 

المدن  البقاء في طليعةعلى  العاصمة قدرةعشرينيات القرن الحالي.  في العاصمة ستتخذه الذي الوجه ويرتسم ،2016في عام  تحولها باريسواصل ت
نوعية مستوى مؤسسة موري( العاصمة الفرنسية لوقد قّيمت دراسة صدرت حديًثا )عن قوة جذبها.  تعاظم، يسهم في االبتكارات أحدث مجال في الرائدة

 رجائها.أشبكة المواصالت فيها وفن الحياة في 
سلسة  إقامةكذلك و، والفتة للنظر باهرة جديدة أماكن تدشين مع ،السياحية الوجهة هذه بها تتسم التي األولى الميزة الثقافية بال منازع الفعالياتوتبقى 
التي ال  األثرية المعالم الفنادق ذات التصميم البارع، ومن إلى العرض صاالت ارتياداً، ومن األكثر الحانات إلى من المتاحف. الفريدةنشطة األو حداثمن األ

 .ساكنيها تدهش ما بقدر زائريهامتعددة األوجه، تعمل على إدهاش  أكثر من أي وقت مضى عاصمة باريس زالتما، الفخمةالمطاعم  إلى يمكن تالفيها
 

ا احدث   300نحو  السنة مدار على المدينة تقيم الحدث. بتكرت باريس  Fête de la عيد الموسيقى الفعاليات هذهأبرز . يومي 

Musique ، وليلة المتاحفNuit des Musées ،شواطئ باريسو Paris Plages ،البيضاء الليلةو Nuit 

Blanche الدضواء عيد الميفنية، إضافة إلى أ ما يتخللها من عروض أداءو Illuminations de Noël يالت 
: في المرموقة المعارض إيقاع لألحداث الزمني الجدول ، يتبع2016 عامفي . األنوار أحياء عاصمة جميع تنير

 في Hubert Robert et Bouchardonعرض م أتيي الكالسيكية المعارضاألسماء الالمعة و مقدمة
في متحف جاكمار  Rembrandtوورسيه، في متحف أ Le Douanier Rousseauومتحف اللوفر، 

منطقة الهواء الطلق في  فنانيلخصص مخالل الفصل األول من العام وال يقامآندريه، على إثر المعرض الذي 
عشاق الموضة سيزورون متحف الفنون الزخرفية الكتشاف مونيه، رونوار، بيسارو، إلخ(. ) نورمانديال

ا  Barbie، وسيكون للدمية Trois siècles de mode قرون من الموضةلثالث معرض مخصص  قسط 
ا من االستعراض!   مثل مواعيد الدولية الكبيرةالاألنظار إلى  الفن الحديث والمعاصر، تتجه ناحية منهذا ووافر 

Fiac وArt Paris Art Fair. في جميع  األول الطراز مندوليين  لفنانين مخصصة معارض وهناك
ا، والمصورانالذي  Anselm Kiefer سيما ، الصورةالالرسم أو سواء  ،الميادين  يقيم له مركز بومبيدو تكريم 

Lucien Clergue et Seydou Keïta  ا عودة  2016قاعات غران باليه. ويشهد العام حتفي بهما تاللذان أيض 
 في هذا اإلصدار السابع من نوعه. Huang Yong Pingالفنان  يحيالذي سي Monumentaعرض 

 
، أصبح هناك أيضا  Designer’s Daysو Puces du Designو Maison & Objetالتصميم، وعالوة على صالونات  ناحية منأما  

 Fooding ناتمع مهرجا الفعاليات ضمنة مهمة بدوره مكانهو  فن الطبخ وينال. Paris Design Weekفي باريس  أسبوع التصميم
وفي عامها  .Tous au restaurant" المطعم إلى هيا بنا جميعاً ة "مليع كذلكو Fête de la Gastronomieو Omnivoreو

أشهر  (من تصميم توقيعات كبيرةيجري فيها تذوق أطباق والتي ) Taste of Paris "طعم باريس" ، تجمع فعاليةعلى التوالي الثاني
 تحت جناح غران باليه. ،الطهاة الفرنسيين

 
-Rolandالمضرب  لكرة الدولية فرنسا مبارياتمثل  الرياضية األحداث أكبر وعلى مدار السنة، يتابع المشاهدون مجريات

Garros ،الهوائية  فرنسا للدراجات دورة اجتياز خط وصولوTour de France، سباق الخيل  ئزجواوPrix d’Amérique 
مع بطولة أمم أوروبا لكرة القدم  ياضةالدولية للر ا رايتها كالعاصمة، ترفع باريس عالي  وهذا العام .باريس ماراثونو ،Prix Dianeو

Euro 2016  تهز مبارياتها وفعالياتها على السواء مشاعر جميع هواة كرة القدم، والتي س تموز/يوليو( 10حزيران/يونيو إلى  10)من
ا. ا وصغار   كبار 
ما يعزز  …معرض باريس الدولي للسيارات ،ر: الشوكوال، الزراعةيهاعموم الجملعديدة سواء للمهنيين أو  صالوناتأيضا   وتشمل البرمجة

 وجهة ال غنى عنها.صورة العاصمة ك
 

مؤسسة لوي ڤويتون للفن  مثل بمواقع ثقافية جديدة في األعوام القليلة الماضيةبفضل ما لديها من تألق، تزودت باريس 
هارمونية الفيل باريس أوركستراو Fondation Louis Vuitton pour l’Art contemporainالمعاصر 

Philharmonie de Paris  إعادة فتح مع الكبرى، . وتتوالى أشغال التحديث 2015 مطلعالتي فتحت أبوابها
 Musée deومتحف اإلنسان  Rodin متحف رودان، وفي اآلونة األخيرة منذ فترة متحف بيكاسو

l’Homme متحف مايولكذلك أعيد تصميمهما بشكل كامل، و اللذانو Maillol . صالة الكشف عن وجرى
AccorHotels Arena سابق ا لتتحول اليوم إلى  التي كانت تعرف بقصر الرياضة باريس بيرسي الجديدة

سنة بال انقطاع الحفالت والفعاليات الرياضية تستقبل على مدار اللإحدى أكبر خمس قاعات في العالم، 
 .الضخمة وغيرها من العروض الدولية

 
ا وثيق ا بمدينة األنوار. لقد كثرت األفالم المصّورة في العاصمة والتي تستحوذ أما السينما، فيبقى مرتبط   ا ارتباط 

بحثا  عن األماكن األسطورية التي  شوارع باريس وزواياهاعلى إقامة العديد من الزائرين الذين يروجون في 
…Midnight in Parisو Amélie Poulainفيلمي صّورت فيها األفالم أو عبرها المشاهير من الممثلين، مثل 
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تبقى بال منازع الوجهة المفضلة  المهنية وتقديرهم. فهي األحداث منظمي إعجاب منوعة تنال تقدم عروضا   أن لباريس تسمح المواقع وتعددية ثراء إن

لتحتية الحاسمة )المشروع الكبير لتجديد الشركات، ومن المنتظر أن تتحلى في السنوات القادمة بالبنى ا واألحداث التي تضطلع بها والمؤتمرات للمعارض
 .، والمشروع الجديد لمركز المؤتمرات(Parc des Expositions-Porte de Versaillesمدينة المعارض 

 
ا بعد يوم الذي يعاد ابتكارهو فيها السائد العيش فن نوعية خالل من وذلك .وتفتن تجذب باريس قدرة  تكف بالفنادق، ال يتعلق . فيمايوم 

 التحولإعادة  تردد فيت صيت العاصمة ال تصنعالتي المرموقة  الفندقية لمؤسساتافالتطور.  عن الفندقية المؤسسات وتنوع الستيعابا
 ،باريس في لها عوفر إقامةعلى  الكبيرة األجنبية الفندقية المجموعاتأما إقدام . على حد سواء الستقطاب السائحين والباريسيين

تقدم في وقت لور التاريخية مسيرتها التحويلية في حين تواصل القص .الفرنسية العاصمة بها تتميز التي يةالجاذب مدى يبينفهو 
فندقي  2017في آذار/مارس القادم، ويليه عام  افتتاحهوالذي من المنتظر إعادة  Ritz فندق على غرارقريب أجمل ما لديها 

Crillon وLutétia… كلها تقترح لتيوا ،والمتخصصة والمدهشة المبتكرة الفنادق من ا  تكتنف مزيد العاصمةباتت  لقد 

 123و Mareuilو Dupont-Smithو Codet 5 نذكر في هذا السياق فنادقواإلقامة.  من جديدة وأنواعفريدة  تجارب

Sébastopol وRoch وL’Exquis وM Gallery Boutet 34وB وL’Antoine إضافة إلى ،Off Paris Seine  أول
 …م من نوعهفندق عائ

 
 Gareإيريك فريشون في محطة  غرار طعاما  مبتكرا  على الطهاة عناوين ومطابخ تقدم كبار يقترح الطبخ، بفن يتعلق فيما

Saint-Lazare ،في محطة  تييري ماركسوGare du Nord ا في حي  آالن دوكاس. أما  بعنوان Les Hallesفيفتتح مطعم 
Les Champeaux نو في يانيك آلي. وال ننسىLa Bourse، في  وجان فرانسوا بييجClover في  ڤواوغي سا ،الثاني

Monnaie de Paris  عرض قهوته المعدنية التي تتوسط معMétalmorphoses .لتي تمزج بإتقان بين" ابيسترونومي" أما نزعة 

على وتتسع  المعجبين من فأكثر أكثر تستقطب فهي، )ڠاسترونومي( الطبخ على الطريقة الفرنسية وفن )بيسترو( المقهى الباريسي الشهير روح
باألكل المشاغل والزيارات التي تعنى تجلى ذلك في ، ويالمحلية والمنتجات األصيلة هي عصارة النكهات العناوين تلكمع افتتاح عناوين جديدة. مرأى العين 

والتي  وننقاد لنزعة المطاعم الفاتنة السائدة ،المستحدثة" في الشوارعوق األكل نستسلم تماما  لنكهات "تذكما . في رواج باريسبأجمعها والمذاق، والتي تسهم 
 !تستهلك منتوجات من اإلنتاج المحلي القريب

 
 المراحل أبرز هما والصيف لشتاء فصلي لتنزيالت المخصصين الموعدينف …والتسوقوالترف،  ،الموضة كعاصمة مكانتها على فأكثر أكثر باريس تؤكد

 هو األحد يومالتجدد.  عن يبحثون الذي الزبائن اهتمام أن تسترعي شأنها منمنوعة  وتظاهرات افتتاحيات السنة مدار على يقترح الذيو الرائد عالقطا لهذا
لحظ إعادة . وسنليزيهيشانزو ماريهو مونمارتر من بينها سياحية ةطقمن اثنى عشر في 2016عام  المتاجر فتح أبواب مع الفرص اكتسابفن ل مرادف أيضا  

جميع و ،باريس تحب دوليا   المعروفة العالمات جميع. المرموقة Hédiardمتجر ومن بينها عالمة  130مع  Forum des Hallesافتتاح المركز التجاري 
في أيضا  تشارك الباريسية  جميع األحياء. على تقديم أرقى الخدمات ى، وتتبارالماركات الشهيرة والمرموقة تفتح متاجر في فضاءات تزداد ابتكارا  وجرأة

أو  أو محبي "اللمسة الفرنسية" غيرهم من محبي الموضة الكالسيكية وأعروضا  متنوعة من شأنها أن تغري هواة مصممي األزياء  المتاجر وتقدم ،الحدث
 .الموضة اإلثنية

والعصور، يمكن االستجابة  األنواع بينالناجح  مرورا  بالمزيج الباريسي األسلوب المرح. منحلة و االحتفالزّي  باريس ترتدي ،وليال  
مواقع غيرها من الالتقليدية والنوادي المرموقة وعروض الكاباريه  . فمعالنزواتتلبية جميع و الرغبات لجميع العاصمة في

 تتنوع أشكال السهر والتسلية.عابرة، السهرات ال وأمستحدثة ثابتة ال
 

، Maison Souquet ،Dandy، بار Brasserie Barbès: وترتعش تج بأثرها ليالي باريسوتتوالى االفتتاحات وتر
وتعيد حفالت الموسيقى بحلته الجديدة.  Le Mathisو Le Batofarو Le Point éphémèreو Le Perchoirوكذلك 
 (وغيرها، Wanderlust ،Yoyo ،Social Club، Badaboumوقاعات الرقص االلكترو )بارات الكوكتيل وأجود 

 (.وWATOجديدة )أمثال تجديد العرض أو تستكمل السهرات من إعداد مجموعات 
 

 نسبة إليه تشير كما الزائرين منا  مزيد الباريسيةثقافية ال المعالم تستقطب بدعة.مال باريس

تحطم  التي المؤقتة المعارض بدوره ينتظر النجاحتحصى بالماليين.  والتي إليها االرتياد السنوي
ا بعد عام.أر ا قياسية عام    قام 

على شكل زيارات مبتكرة تقدمها هذا الحراك القطاع السياحي برمته، وتظهر في باريس مبادرات متعددة ويطال 
يطمح الجميع الكتشافها من ، التي باريس الباريسيينإنها  .Welcome City Labشابة تابعة مثال  لمختبر شركات 

ا.لخاصة والفريدة من فن العيش. والتجربة هي بمثابة أجل التعرف على تلك التجربة ا أصالة وتجدد في آن مع 
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وسائل إيكولوجية يسع السائح ، تضم باريس وحديقة منتزه 460 الوة علىع بيئياً. مسؤولة خضراء سياحية وجهة باريس

 الترامواي تمديد خطوط ،النقل اصاتبل المخصصة السير خطوط تأهيل: وسائل النقل "اللينة"األولوية هي لف. بنفسه اختبارها

خط لمترو األنفاق  Autolib’ ،16 الحرة السياراتخدمة كذلك و ’Vélib الحرة الهوائية الدراجات، تطوير شبكة الباريسي
وتساهم أشغال تحويل الطرق على  …ما إلى ذلكالذي يمتاز بأدائه العالي على الرغم من عمره الذي يناهز المائة عام، و

 ويتابع مفهوم .كثر خضارا  وديناميةأيضا  في النظرة الجديدة األ Républiqueساحة إعادة تأهيل ر السين أو ضفاف نه

 وإيكوالبيل وغرين األخضر المفتاح مثل بيئيةتصنيف  عالمات إنشاء مع الفنادق قطاع تقدمه في البيئة حماية على الحرص

 "ميثاق اإلسكان المستدام"فندق مثال  وقعوا  450) سية المضطلعةالباري عدد متزايد من الفنادق إلى منحت لوب التيڠ
 Parisمع انعقاد المؤتمر الدولي  مسائل االستدامة البيئيةفي أواخره بروز  2015عام ال قد شهدو .(لمكتب السياحة

Climat COP 21. 
 

، متاحة لألشخاص الذين يعانون من إعاقة" تناسب العدد األكبر من الزوار وللجميع وجهةـ"كما من المنتظر أن تظهر باريس ك
 (.…Zadkineومازالت المبادرات في هذا الشأن تتوالى )الطابق األول لبرج إيڤل، متحف 

 
 متصلة بالعالم أوال ، فالمدينة االفتراضية اإللكترونية الناحية يوم. من بعد ويوما   فشيئا   شيئا   المدينة حدودها توسعتتحول.  باريس
 منو …الثقافيةوالصروح المقاهي عدد من  وفي ق،والحدائ المنتزهات في فاي( ايو) الدقيق الالسلكي البث بكةش بفضل أجمعه

إلى  19و 18 الباريسيتان الدائرتان تمتد البلديات المجاورة: مع للتواصل جسورا   العاصمةتبني  إذثانيا ،  الجغرافية الناحية

 تنعكسليال. و لي باب بعد الجديدة حدوده معالم الباريسي الشرق يرسم حين في ،يلييهڤوأوبير سان دوني نحو شرقيالمال الش
 حي في معلقةالخضراء ال اجهةالو، في مشاريع هامة مثل ، على المستويين المدني والهندسيعاصمةالمستقبلية لل طموحاتال

، والتي (…ي حي باتينيول بعد تحويلهف قصر العدل الجديدومباني جديدة )، ذا العامه يتابع تحوله الذيالتجاري هال  لي
 الغد. عالممدينة تهتم ببناء  بصفتها باريس مكانة تعزيز في كلها تساهم

 
ا  Monnaie de Parisفافتتاح متحف  .أيضا  قيد البلورة فهو الثقافي، للقطاع بالنسبةأخيرا  و ا وتجاري  ا ثقافي  الذي يقدم عرض 

ا،   ويسبقه افتتاح مدينة الموسيقى 2017المرتقب افتتاحه مطلع  "الثقافة وادي" ومشروع، انسيڠ جزيرةاألشغال على تواصل وجديد 
 Cité de la Musique  فترة منذ العاصمة في تنفيذها بدأ التي والتطورات التحوالت إطار في ةبيرك مشاريع، جميعها 2016أواخر. 
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 باألرقام باريس
 
 

 الباريسية لسياحةأبرز مؤشرات ا •
  

 دولية قطار محطات 6و أوروبية شبكة جوية طاران دوليان يشكالن أولم —
 ولندن باريس وربع الساعة بين ساعتان —
 دقيقة بين باريس وبرشلونة 25ساعات و 6 —

 الحرة الخدمة هوائية ڤيليب في دراجة 23.500 —

 فندق غرفة 110.000من  أكثر —
 باريس لعبور دقيقة 13مترو و حطةم 297 —

 
 
 حديًدا؟باريس ت لماذا •
 
 المغرية ألسعارها —

 €1/ الكرواسان  €5سعر السندويش 

 €15وجبة / ال €2القهوة  فنجان
 €1.8تذكرة المترو 

 متحف 14 إلى مجاني الدخول

 
 لتراثها العريق —
 جسر 37

 إيڤل برج في الفوالذ من طن 10.100
 منتزه وحديقة 465

 نوع مختلف من الحيوانات 2.000
ا من التاريخ ا 6.500  لمتواصلعام 

 
 ألهميتها الثقافية —

 تمثال في حديقة تويلري 120
 في اللوڤر فنية تحفة 36.000

 كنيسة 200
 نوتردام لكاتدرائية زائر مليون 14.3

 
 للتسوق —

 كبرى متاجر 4محل تجاري و 17.500

 األوروبيين غير للزوار الضريبة استعادة نسبة 12٪

ا 69 ا في السنة يوم   للتنزيالت مخصص 

 
 

 
 

 

 
 لألحداث الهامة —

 كل يوم حدث 300من  أكثر
 البيضاء" متجول خالل تظاهرة "الليلة مليون 1.3

 باريس" "شواطئ تظاهرة خالل الرمال من طن 1.500
 

 للترفيه —
 عرض في أوبرا باريس 450

 المالهي في ليلة كل تفتح شامبانيا زجاجة 2.300

 ومطعم مقهى 10.000

 يوم في الصاالت كل يعرض فيلم 500

 يوم كل تنظم نهرية رحلة 100

 
 السائدة للنزعات —

 باريس في يقيمون فنان 25.000

ا باريس فيلم يجري تصويره في 950أكثر من   سنوي 
 الموضة صالونات دولة ممثلة في 100

 
 الجتماعات العمل —

 2014مؤتمر معلن عنه في  978أكثر من 
 مركز للمؤتمرات والمعارض 15

 متر مربع مخصص للعرض 600.000أكثر من 

 



 

   05  
 

 
 باريس في والمؤتمرات السياحة كتبم
 

 الرائجة. يقدم للنزعات ميلها عبر كما الكالسيكي تراثها عبر السياح تستقطب العالم، في سياحية وجهة أول باريس

 …العاصمة باريس الكتشاف األساسية المفاتيح والمؤتمرات في باريس السياحة مكتب لكم

 
 األرقام بعض •
 

 الترويج اإلعالم، ،االستضافةرئيسية:  مهام 3 —
 2015عام  الدائمة االستقبال مكاتب في تم استقبالهم زائر 57000من  أكثر —

 rue des 25اللوڤر ودار األوبرا على العنوان  متحف بين العاصمة قلب في رئيسي استقبال مكتب —

Pyramides  الدائرة األولىباريس 
، Gare du Nord وإعالمهم، في محطاتالزائرين  لمقابلة باريس أنحاء كافة في استقبال نقاط 4 —

Anvers ،Gare de l’Est ،Paris Rendez-vous  في بلدية باريسHôtel de Ville 
 2015عام  PARISINFO.COMاالنترنت  موقع شهدهازيارة  مليون  13نحو  —
 واأللمانية واإلسبانية واإلنكليزية بالفرنسية رئيسية مواقع 4  
 والكورية والصينية واليابانية والروسية والهولندية رتغاليةوالب باإليطاليةمواقع ثانوية  7  

 :(2015األرقام بتاريخ أواخر ) Paris je t’aimeعلى شبكات التواصل االجتماعي  متين تواجد —

 ألف معجب 280 –فايسبوك   
 ألف متابع 85 –تويتر   
 ألف معجب 80 –انستاغرام   
 واإلنكليزية: دليل التنزه بالفرنسيةا دليل للجمهور الواسع متوفر مجانً  300.000أكثر من  —

Paris City Guide  دليل الزيارات ،Paris Guided Tours and Visits 

 
 المحترفين بتصرف أدوات •
 

 واإلنكليزية واإلسبانية واأللمانية بالفرنسية للصور مكتبة —
 والكتيبات المقاالت في باريس السياحية، استخدمت تنوع وجهة تعكس عالية صورة بنوعية 4.000  

 لغات بعدة متوفربيان  —
 يحتوي:" Paris 2016بعنوان " المعلومات من كامل ملف —
 واإلنكليزية بالفرنسية وثقافة" متوفرة ملفات "فنون 3 —
 لغات بعدة العيش" متوفرة ملفات "فن 5 —
 واإلنكليزية الفصول" بالفرنسية جميع في "باريس ملفات 3 —

 واإلنكليزية الفرنسية اللغتينملفات "باريس على المقاس" ب 4 —

 واإلنكليزية الفرنسية باللغتين ParisNews شهرية مجلة —
 press.parisinfo.comموقع على االنترنت مخصص للصحافة  —
 (x 80 60)قياس ملصقات باريس  4 —

 

 


