




 شانغھاي ھي عاصمة ثقافیة دولیة ومقصد سیاحي دولي

 مھم. فلھا كافة الخصائص الثقافیة، كما لھا أیضاً مزاج

 الحضریة الرائعة الحدیثة. عندما تفتح ھذا الكتیب، فإنك

 ستكون في طریقك إلى شانغھاي فعالً. تعرف على العلوم

 اإلنسانیة في المدینة خالل الفصول األربعة المتوالیة،

 وتذوق ثقافة المدینة في المتاحف والمعارض، وتلمس

 حیویة المدینة من خالل المشي على مھل على طول نھر

 ھوانغبو. ففي شانغھاي، یمكنك أن تذوق كثیراً من

 المأكوالت الحالل األصیلة. مرحباً بكم في  شانغھاي

واكتشاف سحرھا سویاً.
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 في المجموعة العالمیة الشھیرة من الحكایات الشعبیة العربیة

 《ألف لیلة ولیلة》و《علي بابا واألربعون حرامي》"فتح

 باب غرفة الكنز بكلمة تعویذة" افتح یا سمسم، وھذا معروف

 للجمیع. ففي ھذه اللحظة، سوف أصاحبكم إلى فتح باب

شانغھاي، وذلك للنزھة في رحلة رائعة إلى شانغھاي. 01

فتح باب مدینة شنغھاي



الموقع الجغرافي

  تقع شانغھاي عند خط عرض31° 14' شماالً وخط طول

 121° 29' شرقاً، على الساحل الغربي للمحیط الھادئ

 والساحل الشرقي للقارة اآلسیویة. تقع شانغھاي عند مصب

 نھر الیانغتسي وھي میناء بحري نھري جید. تشكل

 شانغھاي ومقاطعة تشجیانغ المجاورة ومقاطعة جیانغسو

 ومقاطعة آنھوي دلتا نھر الیانغتسي، والتي تٌعد واحدة من

 المناطق ذات التنمیة االقتصادیة األكثر نشاطًا، وأعلى درجة

من االنفتاح، وأقوى قدرات االبتكار في الصین.

نظرة عامة على المدینة
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المناخ

 شانغھاي تنتمي إلى مناخ الریاح الموسمیة شبھ االستوائیة

 الشمالیة، مع أربعة فصول متمیزة، ووفرة من أشعة

 الشمس، وھطول األمطار وفیرة، وقصر الربیع

 والخریف، وشتاء وصیف طویل. في عام 2019، بلغ

متوسط درجة الحرارة في شانغھاي ℃17.3.

17.3℃

 المساحة:

 6340.5 كیلومتر مربع

(حتى نھایة عام 2019)

 عدد السكان:

 24.2814 ملیون نسمة

(حتى نھایة عام 2019)
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نظرة عامة على المرور

مطار

 باعتبارھا ھمزة الوصل في الصین، تحتوي مدینة

 شانغھاي اثنین من المطارات الدولیة المجھزة جیداً،

 وفعالة ومریحة، وھما مطار بودونغ الدولي ومطار

 ھونغتشیاو الدولي. فیعتبر مطار بودونغ الدولي

 واحد من مراكز الطیران الرئیسیة في العالم. ففي

 سبتمبر 2019، سیتم تشغیل أكبر قاعة األقمار

 الصناعیة في العالم ھنا. وحتى دیسمبر 2019،

 قامت 108 شركة طیران بفتح خطوط إلى

 شانغھاي، لتصل إلى 314 نقطة في 51 دولة حول

 العالم. ومعدل نقل الركاب الجوي یحتل المرتبة

الرابعة في العالم.

السفن السیاحیة

 أصبحت شانغھاى رابع أكبر میناء األم للسفن السیاحیة في

 العالم. وقد استقبل میناء ووییكو الدولي للرحالت البحریة في

 شانغھاى، ، أكثر من 2000 سفینة سیاحیة دولیة منذ افتتاحھ

 في عام 2011، كبوابة للسفن السیاحیة الصینیة، مع أكثر من

 13 ملیون زائر الذین یقوموا بالدخول والخروج. وقامت العدید

من السفن السیاحیة الرائدة في العالم برحالتھا األولى في آسیا.

النقل بالسكك الحدیدیة

 حتى نھایة عام 2019، تمیزت شانغھاي بعدد 17 خط سكة

 حدید (بما في ذلك االرتفاع المغناطیسي)، بطول إجمالي یبلغ

 حوالي 705 كیلومترات و415 محطة تشغیل. یُعد قطار

 شانغھاي المغناطیسي المعلق  أول عملیة تجاریة رسمیة في

 العالم لسكة حدید لقطار مغناطیسي معلق فائق السرعة وطول

 الخط حوالى 30 كم والسفر یستغرق 8 دقائق وھو الحد

األقصى لسرعة التشغیل التي تصل إلى 430 كم في الساعة.
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صیف شانغھاى

 عادةً في شھر مایو، تتمتع شانغھاي بجو صیفي. فعند

 غروب الشمس، من األفضل الذھاب في نزھة على

 ضفاف النھر. وفي صیف شانغھاي، من العادة أال

 یُستغنى عن زخرفة اللوتس. یمكنك أن تختار شرفة

شاھقة تطل على مناظر المدینة.

   ربیع شانغھاى

 في فصل الربیع الدافئ، من الشائع جًدا أن تستمتع

 العائالت بالزھور. فتتفتح أزھار الخوخ وأزھار الكرز

 والزنبق وزھور الوستاریة في إزھار كامل. ویقام كال

 الحدثین العالمیین F1 وبطولة شانغھاي العالمیة

للفروسیة في ھذا الفصل.
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خریف شانغھاى

 تعني أوراق الجمیز والرائحة القویة لألوسمانثوس أن

 شانغھاى قد دخلْت فصل الخریف.  وھذا الفصل،

 یحتفل الصینیون ب"عید منتصف الخریف. بل فإن

 أكثر ما ال ینبغي تفویتھ ھو مھرجان شانغھاى

 السیاحي. فتُعد" مسابقة سید رولكس ماسترز

 بشانغھاى" واحدة من أحداث التنس في العالم، ویمكن

من خاللھا مشاھدة شانغھاى في الخریف.

شتاء شانغھاى

 تتساقط الثلوج من حین آلخر في شتاء شانغھاي. یُولي

 سكان شانغھاي الذین یھتمون بجودة الحیاة أھمیة كبیرة

 للحفاظ على الصحة في فصل الشتاء ویمكنھم الذھاب إلى

 متحف الطب الصیني التقلیدي لتجربة الثقافة الواسعة

 والعمیقة للطب الصیني. وفي 31 دیسمبر، یبدأ العد التنازلي

 لالحتفال بلیلة  رأس السنة وإنارة اإلضاءات. تعتبر السنة

 القمریة الجدیدة أھم مھرجان للشعب الصیني. حیث ال

یفوتھم الذھاب إلى حدیقة یویوان لالستمتاع بالفوانیس..
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02  سوف تقودك مناطق ذات المناظر الخالبة السیاحیة المتنوعة

 والشوارع التجاریة والمساحات الثقافیة والخطوط السیاحیة

 في شانغھاى إلى ھذه البلدة الملیئة بالقصص. وتعمق فیھا

وتكتشف شحر شانغھاى.

 المنتزھات الساخنة
 والمنتزھات الترفیھیة
في شنغھاي



واى تان ھي منطقة جذب زیارتھا في شانغھاي. في الـ

 1920 والـ30 القرن الماضي، اصطفت مباني من أنماط

 مختلفة ھنا، لتشكل أساًسا مجموعة معرض التعمریة

 العالمیة. برج بنك شنغھاي بودونغ للتنمیة، برج جمارك

شانغھاي، فندق السالم، إلخ.

واى تان

 بعد عام 1990، ارتفعت ناطحات السحاب ھنا، لتحدیث

 ارتفاع أفق شانغھاي باستمرار. برج تلفزیون لؤلؤة

 الشرق، برج جینماو ، مركز شنغھاي المالي العالمي،

ومركز شنغھاي ، تعتبر أكثر شھرة.

 جیاتسوى

مركز شانغھاى

479 طریق دائري لوجیاتسوى منطقة بودونغ الجدیدة

برج جینماو

88 طریق شیجي منطقة بودونغ الجدیدة

برج تلفزیون لؤلؤة الشرق

1 طریق شیجي منطقة بودونغ الجدیدة

مركز شنغھاي المالي العالمي

100 طریق شیجي منطقة بودونغ الجدیدة

رج بنك بنك شنغھاي بودونغ للتنمیة

12 طریق 1 تشونغشان دونغ رود

رج جمارك شانغھاى

13 طریق 1 تشونغشان دونغ رود

فندق السالم

20 طریق ناكین دونغ رود
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21 20

 طریق ناكین دونغ رود أقدم الشوارع التجاریة في

 شانغھاى. حتى الیوم، مازال یسمى ھذا الشارع " أول

 الشارع التجارة الصیني"، تجمعت المئات من المحالت

التجاریة ، مزدحمة وصاخبة كل یوم.

یق ناكین دونغ رود

 هذه املنطقة هي مسقط رأس تاريخ شانغهاي األصيل، وال يزال هناك

 العديد من املواقع األثرية. منها الحديقة الخاصة الوحيدة املتبقية يف

 جنوب نهر اليانغتيس خالل عهد أرسة مينغ وتشينغ، "حديقة

يويوان" يف وسط شانغهاي، وتجذب عدًدا كبً¢ا من السياح كل يوم.

یویوان

یویوان

168 طریق فویو

شك البحیرة

257 طریق یویوان

ول المتجر للمأكوالت

720 طریق ناكین دونغ رود

ول المتجر لألزیاء

690-650 طریق ناكین دونغ رود

أول المتجر للحاجات الیومیة

830طریق ناكین دونغ رود

متجر یونغآن

635 طریق ناكین دونغ رود



 في الـ1920 والت30 القرن الماضي، كان ھنا جو عصري ،

 ویسمى "الشانزلیزیھ الشرقي". یعتبر شین تیان دي القریب

 من أكثر األحیاء جیویة وعصریة في شانغھاى الیوَم، وتعمیرة

شیكومین كالسیكیة جدا.

طریق ھواى ھاى تشونغ رود

ین تیان دي

 الى طریق ھوانغ بي نان رود شرقاً، والى طریق فوشینغ

 تشونغ رود جنوباً، والى طریق مادانغ رود غرباً والى طریق

23تیاتشانغ رود شماالً 22

 نتجع دیزني الند شنغھاي ھو أفضل المكان

 للسائحین لالبتعاد عن الزحام والضجیج وقضاء

 وقت ممتع مًعا ، یجعلكم وأھالكم وأصدقائكم أن

 یستكشفوا عالماً رائعاً ملیئاً ب األوھام والخیال

واإلبداع ولمغامرة .

 ویعتبر منتزه ھایتشانغ المحیطي بشانغھاى

 بخصائص الثقافة البحریة ولدیھ خمس مناطق ذات

 طابع خاص وستة معارض لعرض

الحیوانات وفندق بالطراز البحري.

منتزھات ترفھیة

نتجع دیزني شانغھاى

نتزه ھایتشانغ المحیطي بشانغھاى

166 طریق ینفي منطقة بودونغ الجدیدة



 اكتشاف المتحفلإلطالع على ماضي المدینة وحاضرھا، فإن

 الطریقة األكثر مالءمة ھي الذھاب إلى المتحف. ھناك أنواع

 عدیدة من المتاحف في شانغھاي، بدءاً من المتاحف الوطنیة

 إلى متاحف التاریخ، ومن المتاحف الصناعیة إلى المتاحف

 الشعبیة، وھناك 140 متحفًا یحدد شخصیة المدینة الغنیة

والثقافة.

اكتشاف المتحف

140

متحف المالحة الصینیة
 197 طریق شن قانغ، مدینة لین قانغ

الجدیدة بمنقطة بودونغ الجدیدة

متحف الطبیعة بشانغھاى
510 طریق بكین شي رود

متحف شانھاى
201 طریق الشعب

متحف تاریخ مدینة شانھاى
325 طریق نانجین شي رود

متحف شانغھاي للعلوم والتكنولوجیا
2000 طریق شیجي منطقة بودونغ الجدیدة
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 محتف قوانفو بشانغھاٮالطابق الـ37
 برج مركز شانغھاى

 رقم 501 طریق ین تشنغ تشونغ رود
منطقة بودونغ الجدیدة

متحف تشندان شانھاى
99 طریق فوتشنغ منطقة بودونغ الجدیدة
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 ُعتبر شانغھاي مصدر الفن الغربي الصیني. فقد أصبحت

 شانغھاي منطقة تجمع للثقافة والفنون الصینیة ومكانًا للفن

 العالمي. حیث یُقام أكثر من 89 معرًضا فنیًا ذات أشكال

 متنوعة، وأشكال فنیة من عصور وفئات مختلفة، والتي تتخطى

حدود التاریخ والبلد، لتتجمع ھنا، وتتفتح بشكل رائع.

 متحف الفن بأكادیمیة الرسم
الصینیة بشانغھاى

197 طریق یویھ یانغ

 متحف أكادیمیة شانغھاي للرسم
الزیتي والنحت

111 طریق جینتشو رود

 معرض تشنغشیفا للفون
الجمیلة

1398 طریق ھونغتیشیاو

متحف شانغھاي للفن المعاصر
678 طریق میاوجیانغ

زیارة المعرض الفني

قصر الفنون الصینیة
 205 طریق شاننان، منطقة بودونغ

الجدیدة

معرض لیو ھایسو للفنون الجمیلة
1609 طریق یانآن شي

010203

04

07

06 05

معرض جیوشى للفنون الجمیلة
 الطابق رقم 2، رقم 18 طریق تشونغشان

 إیالطابق رقم 6 ، رقم 27 طریق تشونغشان
إیالطابق رقم 1، رقم 230 طریق بكین دونغ

89
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مجمع ملون اإلبداعیة

 تعتبر شانغھاي بمثابة مصدر الصناعة

 الصینیة الحدیثة. وفي الوقت الحاضر،

 تحولت المزید والمزید من المصانع القدیمة

 تنسحب تدریجیا من المرحلة الصناعیة، و

 تحولت إلى حدیقة واسعة الشكل ورائعة. تعال

 ھنا لمشاھدة المعارض الفنیة، اذھب إلى

 المكتبات، شاھد المنحوتات... احظى بوقت

مریح.

زیارة المسرح

 تعتبر مشاھدة العروض جزء ھام من الحیاة

 الثقافیة لشعب شانغھاى. فمنھا األوبرا الصینیة،

 كونكو الكالسیكیة، السمفونیة الغربیة، البالیھ،

 الحفالت الشعبیة، وجمیع أنواع العروض. تضم

 المنطقة التي تبلغ مساحتھا 1.5 كم مربع حول

 میدان الشعب في وسط المدینة 21 مسرحا

 وصالة عرض وھى أكبر مجمع مسارح ذات

كثافة عالیة في الصین.

M50
50 طریق موقانشان

شانغ شنغ شین سوه
1262 طریق یانآن شي

مركز شانغھاي الدولي لألزیاء
2866 طریق یانغشوبو رود

 الورشة القدیمة والتي تعود لعام
1933

611 طریق لي یانغ

فضاء فنون باھاوتشیاو
1247 طریق نان سوتشو

مسرح شنغھاي الكبیر
300 طریق الشعب

مركز الفن الشرقي
 425 طریق دینغ شیانغ بمنطقة

بودونغ الجدیدة

میدان الثقافة بشانغھاى
597 طریق فوشینغ تشونغ

قاعة الحفالت الموسیقیة بشانغھاى
88 طریق جینلین تشونغ

مركز شانغھاي الدولي للرقص
1650 طریق ھونغتشیاو
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 أكثر المناظر تمثیالً للطبیعة في نھر ھوانغبو ھي منطقة بوند،

 وھي منطقة جذب ال بد من زیارتھا للسیاح من الداخل والخارج

 عندما یأتون إلى شنغھاي. أصبحت ھذه المنطقة تدریجیاً

 "المنطقة األساسیة للفضاء المفتوح العام ذو الواجھة البحریة

 العالمیة". قد تم استكمال توسعة الشارع التجاري الشھیر " شارع

 نانجینغ إیست للمشاة" باتجاه الشرق في سبتمبر عام 2020 ،

 منتصالً مع منطقة بوند

كورنیش ھوانغبو

 ھذا "مجمع الجري" المشھور في شانغھاى في السنوات األخیرة.

 یعتبر شارع لونغ تنغ من الشوارع ذات المناظر الخالبة حیث

 یمكنك القیادة لالستمتاع بمنظر النھر. ھناك العدید من المساحات

 الثقافیة والفنیة التي تم تحویلھا والتي كانت طبیعتھا صناعیة، بما

 في ذلك: متحف لونج، ومتحف یوز للفنون، ومتحف ویست بوند

للفنون، ومتنزه أویل تانك للفنون، إلخ.

كورنیش شیوي ھوي

 فى الثالثینات، تجمع أكثر من 300 مصنع للنسیج وبناء السفن

 والورق وغیرھا من المصانع ھنا. وقد وصفتھا الیونسكو ذات

 مرة بأنھا "أكبر حزام صناعي على ضفاف نھر في العالم". ھنا ،

  وعلى الجانب اآلخر توجد مباٍن شاھقة وخلفھا آثار عمرھا قرون

مثل رحلة عن طریق السفر.

كورنیش یانغبو
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 كان مركزا مھًما لتوزیع وسائل النقل في شانغھاي، وعلى

 الرغم من عدم وجود أرصفة اآلن، فإنھ ال یزال بإمكانك

 الشعور بثقافة الرصیف القوبة. فالمساحات الخضراء

 الكبیرة تشبھ الغابات الحضریة التي یُتجول فیھا. فالمنصة

 المائیة ذات اإلطاللة الرائعة تعبتر مكاناً رائعاً للمشاھدة

على طول الطریق.

كورنیش ھونغكو

 تعتبر نزھة نھر ھوانغبو طریقة ممتازة لالستمتاع بمعظم

 المناظر الطبیعیة الحضریة في شانغھاى، كما أنھا تجربة

 موصى بھا للغایة عند القدوم إلى شانغھاي. فمن خالل

 رحلة بحریة على النھر ، یمكنك االستمتاع بمناظر نھر

بوجیانغ، حیث تتوفر مجموعة متنوعة من الطرق.

نزھة في نھر بوجیانغ

 یبلغ طول شاطي النھر بودونغ 22 كیلومترا، وعلى

 طول الطریق، یمكنك أن تستمتع بالمناظر الطبیعیة

 المختلفة للبیئة، والحداثة والصناعة من وقت آلخر. ومن

 بینھا، لوجیاتسوي وھو األكثر شھرة، وبرج التلفزیون

 لؤلؤة الشرق، وبرج جینماو، ومركز شانغھاي المالي

 العالمي، ومركز شانغھاي والعدید من المباني الشاھقة

والتي تشكل معاً أجمل أفق شانغھاي.

كورنیش بودونغ
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بلدة فنغجینغ القدیمة

 تقع في الجنوب الغربي من شنغھاي، فالشوارع مبنیة

 بالقرب من النھر والمنازل مبنیة بالقرب من الماء. وھي

 مشھورة على نطاق واسع بـ "لوحة جینشان الفالحیة" ،

 وقد حازت على شھرة "أفضل الفنون الشعبیة الصینیة"

في العالم.

بلدة فنغجینغ بحى جینشان

 عند زیارة شانغھاي، إذا كنت ترغب في أن تشعر

 بالجانب اآلخر من صخب المدینة ، فیمكنك المشي في

 المدینة المائیة القدیمة في ضواحي شانغھاي. یوجد ھنا

 تاریخ طویل، وھناك جسور صغیرة ومیاه متدفقة في كل

مكان، ملیئة بالشعر والرسم.

بلدة تشوجیاجیاو القدیمة

 تُعد ھذه واحدة من أفضل المدن القدیمة التي تم

 المحافظة علیھا فى شانغھاى، وتم الحفاظ على المبانى

 القدیمة على الطراز الصینى مینغ وتشینغ كما ھي.

 ویُعد "جسر فانغ شنغ" البالغ من العمر 450 عاًما

مبنى تاریخیًا في المدینة القدیمة.

 الشاطئ الشرقي

لبحیرة دیانشان حى تشینغبو

بلدة مائیة قدیمة
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 دخول "شین تیان دي"، یمكنكم أن تشعر بالتشابك بین التقالید والمعاصر. في

 مجموعة بنائیة باب شیكو التقلیدي، تم افتتاح سلسلة من المحالت التجاریة

 العصریة. لیس بعیدا عن مركز K11 الفني للتسویق في شانغھاى، وھو مركز

 تسوق مشھور جداً في حلقات ھواى ھاى تشونغ رود التجاریة. كما قریبھا

 طریق سینان ذو أكثر من 100 عام تاریخاً، وھذا الطریق یغطى بكثافة بالعدید

 من المباني التاریخیة. ھناك لیس بعیداً، توجد العدید من المكتبات الممیزات

التي تستحق زیارتھا.

السیاحة في الشوارع األنیقة

3 2 1

طریق سینانھواى ھاى تشونغ رود شین تیان دي
المحطة الـ3المحطة الـ2المحطة الـ1
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 تجمع حلقات األعمال التجاریة في طریق نانجینغ شي رود العدید من المجمعات التجاریة

 وھي واحدة من أكثر المناطق التجاریة ازدھاًرا في شانغھاى. یمتد طریق نانجینغ شي

 رود العصري المزدھر على طول الطریق إلى منطقة میدان الشعب، والتي ترتبط

 ارتباطًا وثیقًا بشارع المشاة ناجینغ دونغ رود "الشارع األول لألعمال التجاریة الصینیة".

 كما یقع "متجر شانغھاى لآلثار الثقافیة" في ھذه القطعة، ھنا یجمع جوھر اآلثار الثقافیة

 الصینیة ألسرتي مینغ وتشینغ. مع حلول اللیل، یمكنكم أن تذھبوا إلى واى تان لإلستمتاع

بالمناظر اللیلیة على جانبي نھر بوجیانغ، األمر الذى یجعل نشوتكم.

السیاحة في المدینة الصاخبة

34 2 1

طریق ناجینغ دونغ رودمیدان الشعبطریق ناجینغ شي رو
المحطة الـ3المحطة الـ2المحطة الـ1

واى تان
المحطة الـ4
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 كیف یمكن أن یكون ھناك القلیل من الطعام لرحلة مرضیة؟

 فالمأكوالت الممیزة في شانغھاى كمثل ھذه المدینة،لقد

 وصلت جمیع أنواع األطباق في العالم تقریبًا إلى شنغھاي.

 .ففي شانغھاى، یمكنك أن تتمتع بالنكھات العربیة األصلیة،

 وإذا كان لدیك المتسع من الوقت، یمكنك أن تقضي نصف

یوم أو یوم لتجربة الطرق السیاحیة بأسلوب شنغھاي.
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الطابق الـ5 رقم 580 طریق تیان یویھ

 الطابق الـ3 رقم 188 طریق ریھونغ

الطابق الـ6 رقم 1588 وو تشونغ

الطابق الـ1 رقم 3299 طریق تساو باو

 تقدیم المأكوالت الممیزة: كبسات، سبانح

بالكمون، تمییس مقلي

 الطابق الـ7، میدان تشنغدا، رقم 168، طریق

لو جیا تسوى شي بمنطقة بودونغ الجدیدة

الطابق الـ3، رقم 300، طریق نانجین رود

 الدورة الـ6 القطعة الشرقیة میدان لیفوشي رقم

1189 طریق تشانغ نینغ رود

البنایة رقم 2 رقم 680 طریق تشاوجیابان رود

 تقدیم المأكوالت الممیزة: كباب، زبادي منزلي ،

لحم خراف

مطعم یلیشالي

مطعم طاھر
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 الطابق1 الوحدة B رقم 665 طریق شانغتشنغ

رود منطقة بودونغ الجدیدة

 تقدیم المأكوالت الممیزة: طبق لحم مشوي،

فطائر بیتا الفصول األربعة، بودنغ أرز معطر

 مطعم أفس

الطابق الـ2 رقم 45 طریق تساوشي بي

 تقدیم المأكوالت الممیزة: حمص بطحینة، فطائر

بیتا، شوربة Makan بالفطر

Makan 

الطابق  الـ2 رقم 10 طریق ھنغشان

 تقدیم المأكوالت الممیزة: عیش، صلصة

الحمص، الشاي األسود العربي

 مطعم ألف لیلة ولیلة العربي

7 طریق یان آن دونغ

 تقدیم المأكوالت الممیزة: شاي النعناع الملكي

 المغربي، لفائف اللوز الدجاج، الشوربة المغربیة

التقلیدیة

 مطعم طاجین المغربي

294 طریق أورومتشي تشونغ

 تقدیم المأكوالت الممیزة: مشاوي مشكلة، لفائف

دجاج مشوي، لبن لبناني خاص

ELI FALAFEL 
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