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Tekst 1 

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

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

كان آخر أعمال . جديدة... فصل جديد... شراكة أبدية"
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  عددالراقصة المصرية دينا لتعرضت 
ظهرت دينا في الصورة وهي . التواصل اإلجتماعي
 امنه سخر. ، وتميل إلى جدارترتدي 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 

عالمياً أطفال مغاربة تألقوا 
ذا العام عندما استطاعوا البروز في مجاالت هعينة من أطفال مغاربة شرفوا المغرب خالل 

 مختلفة.

  مريم 
تمكنت الطفلة المغربية "مريم أمجون" من الفوز بجائزة مسابقة تحدي القراءة. تفوقت مريم على 

متسابقين نهائيين.  5متسابقًا في الدور نصف النهائي و 16ألف متسابق في المغرب و 300
 ألف درهم إماراتي. 500وحصلت على جائزة مالية قدرها 

 حمزة 
وحصل  أحرز "حمزة لبيض" لقب الموسم الثاني من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز"

"أحمد" من مصر،  على أعلى نسبة من تصويت الجمهور في الحلقة النهائية، متفوقا بذلك على
 ية.و"لجي" من السعود

عمر
سنة وفي أقل من ثالث سنوات فقط تخطت شهرة "عمر عرشان"، الملقب  12يبلغ من العمر 

"بالشاف عمر"، حدود شبكات التواصل االجتماعي. ووصل مداها إلى "أوروبا" و"الواليات 
المتحدة" بالرغم من إعاقته. فهو مصاب بمرض نادر يصيب العظام ويجعل اإلنسان غير قادر 

ريك أبسط عضالته. ولكن إعاقته الحركية لم تمنعه من تحقيق حلمه بأن يصبح من حتى على تح
 الطهاة المعروفين.

 مالك
حصلت التلميذة "مالك بلعربي" التي تبلغ من العمر ثماني سنوات وتتابع دراستها في االبتدائي 

 على الرتبة األولى عالميا في المستوى األول بالحساب الذهني.

naar: www.sayidaty.net
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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 حالة صحية جيدة فيإلى 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 31األغنية في  أطلق لمجرد 2
ر الفنان المغربي األغنية الجديدة في صوّ . 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 

الطبخ المغربي في "هونغ كونغ" "شيف"... ة"زروالعبد المنعم "

تمكن الطباخ المغربي "عبد المنعم زروالة" من فرض نفسه في ظرف سنوات قليلة كرئيس   1
"هونغ كونغ". للطهاة في عالم الطبخ المغربي بـ

ويقول: "عشقت الطبخ منذ  .هذا النجاح الذي حققه عبد المنعم لم يكن وليد الصدفة  2
 التي لها الفضل الكبير في ما وصلت إليه اليوم.اته على يد والدتي يالصغر، وتعلمُت بدا

كما تلقيت أيضا تكوينا أكاديميا في تخصص الطبخ والحلويات. فقد درست بالمعهد الفندقي 
هذا المسار التكويني بالخبرة المهنية في  التكنولوجي بمدينة "طنجة"." أكمل عبد المنعم

"هونغ كونغ" "المملكة العربية السعودية"، حتى حصل على منصب "شي ف". والتحق بعدها بـ
 ليدير المطعم المغربي "ليليا".

أصر عبد المنعم على أن يكون مطعمه "ليليا" مغربيا مائة بالمائة، من األطباق المقدمة إلى   3
ويوضح في حديثه: "اإلقبال على  .الجدران المزينة بلوحات تظهر التقاليد واآلثار المغربية

قط على السياح العابرين لهونغ كونغ، بل يشمل الصينيين األكل المغربي ال يقتصر ف
  ".أيضا

بـهونغ كونغ لينطلق في تحقيق حلمه منذ الصغر وهو أن  وبهذا المبدأ حل عبد المنعم   4
يحصل على لقب "سفير المطبخ المغربي". وحّول هذا المطعم إلى أشهر الوجهات في هذه 

"الشيف المغربي": "الطبخ المغربي يساهم بطريقة المحطة السياحية الصينية لكل زائر. يقول 
 اءبنألمسه من خالل التواصل المباشر مع الزُ  مباشرة في الترويج لسياحة بلدنا، وهذا ما

 الذين يبدون رغبتهم الكبيرة في زيارته."

naar: www.hespress.com
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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 

شهادات يبحثون عن عملحاملو 
  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

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

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

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

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

 .المنورة. أبحث عن عمل
  طلب عمل في الحراسة واألمن  6

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

naar: www.mourjan.com  
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Tekst 9 

في "دبي" حديقة الحيوانات
سنتحدث في هذا النص عن حديقة الحيوانات   1

في "ُدَبي" من حيث موقعها، ومواعيد زيارتها، 
.تهاونظاف المتواجدة فيهاأهم الحيوانات و 

 الموقع 2
تتميز حديقة الحيوانات  في "ُدَبي" بكونها أقدم حديقة في "اإلمارات العربية المتحدة" و"الخليج 

هو أحد و في "الجميرا"  اتتوجد حديقة الحيوان العربي" ككل، وتتواجد حيوانات نادرة فيها.
طريق سيارات األجرة. وال تبعد عن مركز األحياء الجميلة في دبي، ويمكن الذهاب إليها عن 

المدينة إال بعشرين دقيقة، باستثناء ساعات االزدحام. أّما القطار الداخلي لمدينة دبي، فال 
 .يتوّقف في هذه المحطة

  مواعيد الزيارة  3
تفتح الحديقة أبوابها للزوار طيلة أيام األسبوع، من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة 

أعمال الصيانة المختلفة للحديقة وتعقيم أماكن حيث تـتم فيه  ثناء يوم الثالثاءمساء، باست
يزور عدد كبير من الزوار الحديقة خالل العطلة  .مبيت الحيوانات وأماكن تناولها للطعام

بسبب انخفاض أثمان الدخول. وتبلغ األثمان درهمين للكبار واألطفال فوق  األسبوعية
 دون هذا السن فيمكنهم الدخول مجانا.السنتين، أما األطفال 

  أنواع الحيوانات 4
َرافات  توجد بالحديقة أنواع مختلفة من الحيوانات، خاصة الثدييات الَعاِشبة، كالِغْزَالن والزَّ

باع. توجد هناك أيضا أنواع نادرة مثل َنِمر  والُقُرود والحيوانات المفترسة كالنمور والدَِّبـبة والضِّ
نوع مختلف من  400على الحديقة ما يزيد كما تشمل الذِّْئب الَعَرِبي والنَّْسر الذََّهبي. اْلَبْنغاْل وَ 

الطيور والزواحف والسالحف. تسعى هذه الحديقة إلى توفير ظروف مناسبة لتكاثر الحيوانات 
 وتحقيق نتائج جيدة، مستعينة بخبراء في عالم الحيوانات.

5   23   

تنظيفها من مخلفات الحيوانات األولى ليشتغل موظفو التنظيف في الحديقة ساعات الصباح 
ومخلفات الزوار. يتبعون برنامجا يوميا لتحقيق النظافة الدورية للحديقة، دون إهمال أي جزء 

 .الروائح الكريهة واألمراض الخطيرة لكي ال تنتشرمنها، 

naar: alsumaria.tv
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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     62   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  .مفاجأة صُعب عليها تصديقها
 الحوار:

مرشحات؟رأيك في الما   1
 المرشحات من منظوري الشخصي سيدات رائعات استطعن أن يضعن بصمة خاصة وفريدة

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

كيف تلقيِت خبر ترشيحك ضمن النساء األكثر تأثيرًا؟  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 
لم يكن لي يد في اختياري ضمن هذا الترشيح،  .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 .إوال أتحكم فيها ليس لي يد فيهاختيار معايير اال
سيدات عربيات لهن اهتمامات  8تيار الخاصة بها. لكن حسب الوكالة فإن الترشيح يتم باخ

  .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،
بعض الحكم المشهورة يتحدث عن  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"

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

  .لقاءاتوال

naar: www.febrayer.com
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Tekst 12 

"قطر"ميناء جديد بدولة 

افتتح أمير دولة قطر، الشيخ  1
"تميم بن حمد"، ميناء جديدا 

بجنوب مدينة "الدوحة". 
وسيكون هذا الميناء األكبر في 

منطقة الشرق األوسط. وفي 
كلمة بهذه المناسبة أّكد وزير 

االتصاالت القطري السيد 
"جاسم بن سيف" أن هذا الميناء 

الدولية بين قطر وبقية العالم. وسيخلق هذا الهاّم سيساعد في زيادة حجم التجارة 
المشروع ُفَرص عمل للشباب، وسيرفع مستوى معيشة األفراد. هكذا سيجعل هذا الميناء 

 من دولة قطر "مركزا تجاريا ُمِهّما".
. ويضّم اربعمُ  اكيلومتر  28الجديد بالدوحة على مساحة إجمالية تبلغ  يمتد الميناء  2

ا محطة كبيرة لتخزين مليون طن من الحبوب في السنة. المشروع مرافق مهمة منه
  ألف سيارة في العام. 500ويوجد في الميناء أيضا محطة الستقبال 

naar: www.hespress.com
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محمد صالح" يرد على الطفلة صاحبة الالفتة"

خالل مباراة منتخب بالدها مع تونس، التقطت الكاميرات طفلة مصرية تحمل الفتة إلى "محمد  1
ه له بها رسالة كتبت الطفلة على الالفتة رسالًة تقول فيها: "أرجوك سجِّل يا  لقد. صالح" توجِّ

 ".وأريد أن أنجزه مدرسيصالح هدفًا حتى أعود إلى المنزل... فعندي واجب 
ل 90ولعب صالح دور البطولة في مواجهة تونس، عندما سجَّل هدفًا في الدقيقة  2 ، ليحوِّ

لقد ردَّ النجم المصري بشكل مباشر . . وبعد نهاية المباراة كانت المفاجأةفريقه التعادل إلى فوز
أجل أن تغادري مبكرا. وأنا  على الالفتة عبر حسابه على "تويتر" قائًال: "لقد حاولت فعًال من

  ".أعتذر ألنني أبقيتك هنا حتى الدقيقة األخيرة. آمل أن معلمتك ستتفهم الوضع غدا

naar: www.arn.ps
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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     83   . المتوّسط وجبال وصحراء
  .ألسباب أمنيةتها من الدول منعت مواطنيها من زيار  ار األخيرة وذلك ألن كثي

إلى تونس في القادمين من بلدها سياح العدد  يزدادتوقعت سفيرة بريطانيا في تونس، أن  2
السفيرة. جاء 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 2019لتونس، في إلى ارتفاع قيمة الدعم البريطاني 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  وفي تصريحات سابقة، قال وزير السياحة التونسي، .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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Tekst 15 

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

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

  . العديد من المخاطر الصحيةتسبب في 

naar: www.alghad.com  
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Tekst 16 

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

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

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

  ن في دول مجلس التعاون الخليجيوالمقيم 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.
 االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة األمريكية، كندا، أستراليا، اليابان ومواطن 3

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

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

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

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

www.evisa.gov.bh كان إقامتك غرضك من الزيارة، ومو جنسيتك،  تقديم وما عليك سوى
 الحالي.

naar: www.batuta.com  

 einde 
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