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Tekst 1 

!يفاجئ جمهوره يأحمد مجد
جمهوره بمظهر جديد لم الفنان الشاب أحمد مجدي  فاجأ

. ونشر مجدي يتعود عليه، حيث ظهر من دون شعر
"بداية  :به الشخصي على "انستجرام" معلقاً صورة عبر حسا

كان آخر أعمال . شراكة أبدية"جديدة... فصل جديد... 
ببطولة النجم  "بالحجم العائلي"أحمد مجدى هو مسلسل 
 .وآخرين "الكبير "يحيى الفخرانى

naar: www.youm7.com  

Tekst 2 

!للسخرية ضتعر ت "دينا"لراقصة المصرية ا

على مواقع لها  ةصور أن نشرت من التعليقات الساخرة بعد  عددتعرضت الراقصة المصرية دينا ل
ظهرت دينا في الصورة وهي . جتماعيالتواصل اال

 امنه سخر. جدار، وتميل إلى ترتدي فستانا طويال
". شوفتي صرصار وال إيه؟"أحد المتابعين قائًال :
قبل نشر شاركت  كانت قد يذكر أن الفنانة دينا،

مع الفنان ياسر جالل،  "رحيم"في مسلسل الصورة 
 .والذي حقق نجاًحا كبيًرا ونال إعجاب المشاهدين

naar: www.sudaress.com
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Tekst 3 

لمكالمات الصوتية والمرئيةل imoتطبيق 

تطبيقات المكالمات والمحادثات الصوتية والمرئية في الدول العربية،  معظم لقد تم منع  1
(إيمو)   imoتطبيق الذي كان يستعمله العرب بكثرة. WhatsApp على رأسها تطبيقو 

المطروح، لماذا؟. والسؤال عالم العربيالفي المنع من نجا العالمي الشهير 
التطبيق يقدم مكالمات صوتية ومرئية مجانية وبجودة ممتازة، وهو يعمل في كافة الدول العربية   2

ألسباب  وغيرهما Facebook MessengerوWhatsApp اآلن مثل ما منع حتى  منعهولم يتم 
ل وٕانشاء مجموعات وغيرها ائالرسكتابة المكالمات و  إمكانية imo يقدم تطبيقيجهلها الجميع. 

  . األخرى التي تتوفر في معظم التطبيقات الشهيرة      5     من 

naar: www.aitnews.com
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Tekst 4 

 رحلة جوية غريبة!

بألم في  شعرت مواطنة كندية من أصل مغربي
من مطار ساعات بعد إقالع الطائرة بطنها 

" بكندا. لمونتريا"إلى  " بالمغربالدار البيضاء"
فقام العاملون لدى شركة كانت المسافرة حامال، 

الخطوط الجوية الملكية المغربية باإلضافة إلى 
 نجاحبية لالعمقد تمت و تها ليكتشفوا أنها ستضع حملها. مساعدب من بين المسافرين،طبيبة كانت 
تم نقل األم صباحا. ولما هبطت الطائرة بعد دقائق من وضع الحمل،   00:25على الساعة

حاالت . ومعروف أن هذه الحالة هي واحدة من في حالة صحية جيدةإلى المستشفى ومولودها 
 يها أثناء تكوينهم.الطائرات علالعاملين ب يتم تدريبالتي الطوارئ 

naar: www.eremnews.com  
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Tekst 5 

"كازابالنكا" أغنيةيطلق  "سعد لمجرد"

ماليين  تحققفأغنية جديدة عبر مواقع التواصل االجتماعي  "سعد لمجرد"أطلق الفنان المغربي  1
بلغ عدد مشاهدات الفيديو كليب عبر حسابه الشخصي على  .ساعة 24المشاهدات في أقل من 

 فاجأ المغني المغربي جمهوره ."كازابالنكا"وتحمل األغنية اسم . مليون مشاهدة 2.3 "يوتيوب"
 األغاني الفرنسيةقائمة المركز الثاني في تأتي في علها ، الشيء الذي جباللغة الفرنسية بتقديمها

وهذه هي المرة األولى التي يبتعد فيها لمجرد عن اللهجة المغربية  ."وبييوت"على  األكثر انتشارا
 .في عدد المشاهدات قياسيةً  اً في أغانيه التي حقق من خاللها أرقام

 نشرها بعد ذلكثم القنوات المغربية، و  يوليو الماضي عبر اإلذاعات 31أطلق لمجرد األغنية في  2
ر الفنان المغربي األغنية الجديدة في وّ ص. عبر مواقع التواصل االجتماعي في اليوم نفسه

تلك الفترة حملت في  ر رمضان الماضي، حيث أطلق أنشودةالمغرب أثناء تواجده هناك في شه
 .مليون مشاهدة 5.8وحققت  "يا اهللا"عنوان 

naar: tunisianow.net  
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Tekst 6 

العالمدراجة لتتجول حول ر من ثال تحتاج أك
تحب المغامرة مهندسة ناجحة "رانا نوران"   1

والزواج لم تتخل عن حلم الحب كما أنها 
شجعها خطيبها .    10   وتكوين  واألطفال

 هأنو خاصة هذا الطريق  يف االستمرار على
له نفس األهداف والهوايات.  مغامر مثلها

رانا عن قصتها مع المغامرة كان لنا مع و 
  .هذا الحوار نوران

الجبال حول العالم؟وتسلق ك بالسفر والديستطعت إقناع اكيف   2
فأنا منذ كنت طفلة صغيرة فهم اعتادوا على ذلك.  ليهاألمر لم يكن مفاجأة بالنسبة أل

 طويلة.عشت خارج مصر لفترات  يخاصة أنن ،ء مختلفيتجربة كل ش أحبوأنا 
تحقق متعة غير طبيعية  التي ب والمغامرةيتعلمت من األجانب حب الحياة والتجر 

 ،الجامعة األمريكية يلى مصر والتحقت بكلية الهندسة فإعت رجوحتى عندما  .لإلنسان
 لجبال.وأتسلق ا لمسافات طويلة الدراجةلم أتوقف عن تلك الهواية وٕانما كنت أركب 

هل هناك شروط لمن يريد أن يبدأ ممارسة تلك الرياضة؟  3
 يأ يشخص ف يفأ ،فكل رياضات المغامرة ليس لها عالقة بالسن ،شروط يال توجد أ

المهم أن يكون لديه لياقة بدنية . سنة 80عمر يستطيع أن يمارسها حتى لو كان عمره 
سنة  60عمر شخص يكون  اأحيان .لمسافات طويلة الدراجةعالية خاصة لمن يركب 

 تهحيافي  ايصحا سنة ألنه يتبع نظام 28أفضل من شاب عمره  ةتكون لياقته البدنيو 
فأنا مرة كنت أتسلق  .وهذا يضمن له الحفاظ على صحته وقدراته ،منذ أن كان صغيرا

 .بكثير يسنة وكانت لياقته أفضل من 70رجل عمره  يوكان مع جبال
دراجات؟لونها بالدالسيارات ويستبالمصريون  فيه تركيوم ي ييأت أن ينتعتقدهل   4

 سعادة دراجاتفركوب ال ،سن يستطيع أن يمارس تلك الرياضة يأ يشخص ف يأ إن
وسيلة دراجة يجعل من السان على هذه الهواية، عندما يتعرف اإلن .غير طبيعية

أخذوا الخطوة بالفعل ولكن الموضوع  ونهناك مصريولن يتركها أبدا.  مواصالته األولى
حتى يستطيع عامة الناس أن يستغنوا عن السيارات  وٕاعالمي ثقافيلى دعم إيحتاج 

زحام يقلل من الو دراهم و  اً فهذا من شأنه أن يوفر طاقة وبنزين دراجات.ويستبدلونها بال
 .صحتنا ينفس الوقت يحم يوف ،تلوثالو 

naar: shabab.ahram.org.eg
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Tekst 7 

!خطوبة مثيرة
غنائية  حفلة "أيمن زبيب"م الفنان اللبناني قدّ عندما   1

التي  وخطيبته فاجأ جمهوره ت"بيرو "في وسط 
حفل برفقة عائلتها، بطلب يدها نفس التواجدت خالل 

الغنائية حفلته نتهائه من تقديم اعلى المسرح بعد 
، ويريد الزواج عاما 41إن عمره أصبح  قائًال 

على المسرح  من والدها ة، وطلب يدهاأسر وتأسيس 
 .عروسالوسط صدمة الجميع وخجل 

راب "أ نجم برنامج "حازم شريف"التي قدمها له الفنان  "دقوا المزاهر"أغنية وعلى أنغام   2
العروس على المسرح، وسط تصفيق  تم رفع ،الحفلنفس في  اً ، والذي شارك أيض"أيدول

الفيديو الذي انتشر عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي،  لوحص .الحضور ودهشتهم
  .على العديد من تعليقات جمهوره الذي تمنى له السعادة

naar: www.gololy.com
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Tekst 8 

دات يبحثون عن عملاحاملو شه
  صيدلي يطلب عمال 1

سنة خبرة في  14معاوية إبراهيم، صيدلي لي 
السودان. لدي بكالوريوس صيدلة أبحث عن عمل

  يطلب عمال مهندس 2
االسم عبداهللا األمين. أنا مهندس الكترونيات وأجهزة 

حواسيب ذو خبرة واسعة. جنسيتي سوداني. 
طلب عمل في إدارة  3

اسمي علي الشيخ، بكالوريوس محاسبة من المعهد األمريكي للمحاسبين والمراجعين 
القانونيين وٕادارة المشاريع.

طلب عمل في السياحة والمطاعم  4
رعصائر مصري. أ "معلم"اسمي رامي، أنا  جميع أنواع العصائر الطازجة  حضِّ

والمشروبات: كوكتيالت وأفوكادو ورمان وليمون وبرتقال. مصري الجنسية. أقيم حاليا 
في مصر. 

  مهندس يطلب عمال 5
أنا مهندس مدني، عضو في هيئة المهندسين. لدي رخصة قيادة. أسكن في المدينة 

 .المنورة. أبحث عن عمل
  لحراسة واألمن طلب عمل في ا 6

سنتمتر.  180سنة، البلد المغرب، الطول  20االسم صالح الدين الطاهري، عمري 
أبحث عن عمل في مجال الحراسة واألمن وشكرا جزيال.

naar: www.mourjan.com  
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Tekst 9 

المستشفى فيالفنان المصري تامر حسني 

 "تامر حسني" اليوم الخميس إلى إحدى المستشفيات في مدينة "القاهرة"ُنقل الفنان المصري   1
نه تم أ وقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"صفحة الفنان الرسمية على م ذكرتو  في مصر.

نتهائه من تصوير ابعد مباشرة  "أكتوبر 6"نقل تامر حسني إلى إحدى مستشفيات منطقة 
 برنامج "صاحبة السعادة".

 افريقأن  يشار إلى وأشارت الصفحة إلى احتمال إجراء عملية في أحبال حسني الصوتية.  2
سبوعين وذلك بعد أالماضي تامر حسني من الكالم لمدة  )سطسغأ( منع في شهر آب اطبي

كبير خالل حفل له في مصر. حباله الصوتية إلى إجهاد تفقدان صوته تمامًا وتعرض

naar: alsumaria.tv

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 ◄◄◄ lees verder 10 / 16 GT-0111-a-b

Tekst 10 

"القامشلي" تحتضن مهرجانا متعدد األعراق واللغات

 .المنطقة سكانبشمال سوريا مهرجان غنائي بهدف التعريف بتراث  "القامشلي"قيم في مدينة أُ   1
السريانية " برمايا"فرقة قدمت ني سريانية وكردية وعربية وآشورية، كما اوضم المهرجان أغ

 .منطقةفي الذين يعيشون ال السكانزياء ضت خاللها أتعر اس اترقص
سريان وعرب آشوريين و المنطقة من  سكانكل : "أحد سكان القامشلي"، ناعبد الرحم"قال   2

 األنشطةهذه  هدفن ": "إأورشينا حنا"وقالت  ".نسيان الحروبو الغناء معا إلى د بحاجة اكر أو 
غنيات أنحن نحتاج أن نتعرف على تراث و  السكان.بين     32   زيادة في  ةمساهمال هو
  ."زياء بعضنا البعضأو 

العالم حجم  ليعرف األنشطةلى ضرورة استمرار هذه إ "صفقان أوركيش"الفنان الكردي  أشارو   3
"على العالم أن يعرف أن منطقتنا ليست ساحة  :وقال .التعايش بين كافة شعوب المنطقة

."وتفرح وتحزن معا وهذا ما ينبغي أن يستمر تتعايشو للحروب فقط، فكافة الشعوب هنا تغني 

naar: kurdistan24.com
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Tekst 11 

العربيات األكثر تأثيرا في العالم العربي
قالت الكاتبة العمانية "ميمونة الوهيبي" في حوار 

مجلة "فبراير" إن خبر وجودها في الالئحة  مع
النهائية للنساء األكثر تأثيرا في العالم العربي كان 

وفيما يلي نص  .صُعب عليها تصديقها مفاجأة
 الحوار:

مرشحات؟رأيك في الما  1
المرشحات سيدات رائعات استطعن أن يضعن 

 تقديرتحية أحييهن . وأنا ه الجميعباستطعن أن يحققن شيئا جميال ينتفع و  بصمة خاصة وفريدة
  على رسالتهن وٕانه لشرف كبير لي أن أكون ضمنهن.

ضمن النساء األكثر تأثيرًا؟كيف تلقيِت خبر ترشيحك  2
وصلتني . في البداية لم أصدق صحة الخبر إال بعد البحث في األمر .الخبر كان مفاجأة لي

صورة ِلخبر تم نشره في إحدى الصحف من إحدى الدول العربية ثم تم التواصل معي من قبل 
ري ضمن هذا الترشيح، لم يكن لي يد في اختيا .وكالة "سبوتنيك" الروسية وٕابالغي بالخبر رسمياً 

  .وأشكر جماهيري الكرام الذين أوصلوني لهذه المرتبة
معايير االختيار؟ هي ما 3

نها تعود إلى وكالة سبوتنيك الروسية ومعاييرها إ .وال أتحكم فيها ليس لي يد فيهاختيار معايير اال
سيدات عربيات لهن اهتمامات  8الخاصة بها. لكن حسب الوكالة فإن الترشيح يتم باختيار 

  .العمل االجتماعي أو الثقافي أو السياسيب
هل سبق أن فزت بجوائز أخرى؟ 4

إال أنني قمت بتأليف كتابين لقيا نجاحًا وٕاقباًال لدى  ال زلت امرأة بسيطة في بداية طريقي،
الحكم المشهورة يتحدث عن بعض  ول كان بعنوان "نحو جمال الروح"الجمهور الكريم. كتابي األ

 حيث أضفت فيه بعض الطرق التي تسمو بالروح بأسلوب شيق وبسيط. الكتاب الثاني بعنوان
يؤكد على أن اإلنسان يستحق أن يعيش سعيدًا وذلك ، كتاب جميل وخفيفهو و  ،"ألنك تستحق"

ر باتباع بعض النصائح والطرق المذكورة في الكتاب بشكل جذاب ومبسط ليتناسب مع قراء العص
 اتوالتدريب الدروسالحديث. كان لي الشرف في تغيير حياة الكثيرين لألفضل من خالل 

  .لقاءاتوال

naar: www.febrayer.com
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Tekst 12 

لمغربا فيمبادرة إنسانية 

، أطلقت مجموعة من الشباب في المغرب االجو بارد يكون حيث الشتاء فصلمع بداية  1
تقوم المبادرة التي  .شردين من قسوة الطقستمبادرة إنسانية تهدف إلى حماية الم

انتشرت بعدد من المدن المغربية على التبرع بالمالبس لصالح الفقراء والمتشردين، 
ويجمع الشباب كل أنواع  ".بسلْ اِ ، من البرد، تفضل ر "إذا كنت تعانيتحت شعا

المالبس من المتبرعين ثم يقومون بتعليقها على أعمدة الكهرباء واألشجار بالشوارع 
وخالل األيام الماضية، انتشرت  ".ذوالحدائق، مرفوقة بعبارة: "فيك البرد، هاك خُ 

 بتوزيعدرة، وقاموا في المبا شاركواالصور على مواقع التواصل االجتماعي لشباب 
 .متشردينال مالبس علىال

عبروا عن تأييدهم االجتماعي الذين رواد مواقع التواصل  بينالمبادرة  انتشرتو  2
وتشهد بعض مناطق المغرب خالل فصل الشتاء درجات  .واستعدادهم للمشاركة فيها

  .ى مدن بالكامل بالثلوج أحياناغطَّ حرارة أقل من الصفر، كما تُ 

naar: www.hespress.com
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Tekst 13 

مهمالسعودية: اكتشاف 
بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب األثري كشفت إن وكالة األنباء السعودية الرسمية  قالت 1

 .جنوبي العاصمة الرياض "الخرج"ألف عام في محافظة  100عن مواقع يعود تاريخها إلى 
مواقع تعود إلى العصر العلماء  يهاف فاكتشهي المرة األولى التي أضافت بأن هذه و 

  .الحجري القديم
أواني فخارية عادية بقايا من نفس الفترة وهي عبارة عن في الموقع على  الباحثون وعثر 2

أساور مصنوعة من زجاج ذات ألوان  بقايامجموعة من على و  ،األخضراللون ذات ة يجاوزج
  .أخرى مثل األصفر واألحمر واألزرق

عضوًا من العلماء والمتخصصين السعوديين والفرنسيين في  18تضم مجموعة التي كانت ال 3
الذي يقع في الجهة الغربية من " عين الضلع"في موقع عثرت األثري، قد مجال التنقيب 

عام، وفق المصدر ذاته. 5000سكن بشري يقدر عمره بحوالي م بقاياواحة الخرج، على 

naar: www.arn.ps
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Tekst 14 

ن في تونسالسياح البريطانيو

ثقافتها ومعالمها التاريخية بتعتبر تونس وجهة سياحّية ممّيزة في قارة إفريقيا، حيث تتمّيز  1
باإلضافة إلى أماكنها السياحية المتنوعة من شواطئ جميلة تطل على البحر األبيض 

انخفض في السنوات تونس  فإن عدد زواركل هذا     35   . المتوّسط وجبال وصحراء
  .ألسباب أمنيةتها من الدول منعت مواطنيها من زيار  ااألخيرة وذلك ألن كثير 

إلى تونس في القادمين من بلدها سياح العدد  يزدادتوقعت سفيرة بريطانيا في تونس، أن  2
. السفيرةجاء ذلك في تصريحات إعالمية أدلت بها  .ألف سائح 250، ليصل إلى 2019
ألفا،  120كانت سنة إيجابية، حيث بلغ عدد السياح البريطانيين أكثر من  2018": وقالت

السفيرة  حسبو  ".ألف سائح 250قد يتضاعف ليصل إلى في تصاعد و وهذا الرقم 
  . البريطانية، فإن الطلب على الوجهة التونسية مرتفع جدا حسب وكالء األسفار

مليون دينار،  52، ليبلغ 2019إلى ارتفاع قيمة الدعم البريطاني لتونس، في السفيرة أشارت  3
، أعلنت الخارجية 2017 زوفي  يوليو  .2018مليون دينار في  37بعد أن كان في حدود 

مواطنيها  "لندن"ها إلى تونس، بعد عامين من تحذير مواطنيالبريطانية رفع الحظر عن سفر 
، إن بالده تستهدف أكثر وزير السياحة التونسيسابقة، قال وفي تصريحات  .يهامن السفر إل

 مليون سائح 8.3 عدد الوافدين على تونسبعدما كان  .2019ماليين سائح في  9من 
  .2018 سنة

naar: tunisianow.net
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نسانلإل لم يكشف ماذا تفعل القيلولة العِ 

واإلحساس لنوم لمدة قصيرة خالل النهار ابين  ةقويعالقة إلى وجود جديدة توصلت دراسة علمية 
دقيقة يجعل  30إن األبحاث أظهرت أن النوم لمدة  وقال أستاذ في جامعة بريطانية .بالسعادة

دراستنا الجديدة تشير إلى أن اإلنسان يصبح وأضاف: "نتائج  .اإلنسان أكثر إنتاجية وٕابداعية
يمكن أن أن القيلولة لفترة أطول  من جهة أخرى أكثر سعادة بمجرد أخذ قيلولة قصيرة"، مؤكدا

  .يةالعديد من المخاطر الصحتسبب في 

naar: www.alghad.com  
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Tekst 16 

 إلى البحرينقبل السفر  1
إصدار . يستغرق خول (فيزا) لمملكة البحرين بسيطةدالُتعّد إجراءات الحصول على تأشيرة 

تختلف متطلبات الحصول على  .متوفرة الوثائق المطلوبةإذا كانت  ساعة 72التأشيرة 
دول مجلس التعاون الخليجي سكان للجنسية. وباستثناء  تأشيرات الدخول إلى البحرين وفقاً 

(الكويت، ُعمان، قطر، دولة األمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) فإّن على 
تأشيرة دخول. الحصول علىكل جنسية تدخل مملكة البحرين 

  في دول مجلس التعاون الخليجين والمقيم 2
في دول مجلس التعاون الخليجي والذين يمتلكون تأشيرة عودة إلى الذين يسكنون يمكن للزوار 

  بلد اإلقامة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يكونوا معفيين من التأشيرة.
 الياباناالتحاد األوروبي، الواليات المتحدة األمريكية، كندا، أستراليا،  ومواطن 3

وصولهم إلى مملكة البحرين. وتصدر عند دول الحصول على التأشيرة ال هذهمكن لمواطني ي
  .محددمقابل مبلغ جميع التأشيرات 

 الجنسيات األخرى 4
الجنسيات األخرى، فيجب الحصول على تأشيرة الدخول قبل الوصول إلى بخصوص أما 

بحريني أو وكيل سفريات أو فندق محلي. البحرين، إّما عبر سفارات المملكة، وٕاما عبر كفيل 
  شهرين منذ يوم الوصول، ويمكن تجديدها لشهر واحد آخر. لمدة  ةلحاصالزيارة  ةتأشير 

  كيفية إصدار فيزا من السفارات المحلية 5
لكترونية عبر الموقع إيمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول تأشيرة دخول 

www.evisa.gov.bh غرضك من الزيارة، ومكان إقامتك و جنسيتك،  ديمتق وما عليك سوى
 الحالي.

naar: www.batuta.com  

 einde 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.


