ﺧﻴﺮ رﻓﻴﻖ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد:

◌ أﺳﻌﺪ ﻃﻪ ﻓﻲ ﻋﺸﻖ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ
◌ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ
◌ ﻗﺎﻣﻮس اﻟ�ﻤﺎت اﻟﺒﻮﺳﻨﻴﺔ
◌ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

عند سامع اسم البوسنة والهرسك قد يتذكر البعض الحرب والدمار واملساعدات اإلنسانية ،واملآيس التي
كانت متأل وسائل اإلعالم يف أواخر القرن املايض.
لكن الحقيقة هي أن األوضاع يف البوسنة والهرسك تختلف اليوم متاما عام كانت عليه ،فبعد توقيع
اتفاقية دايتون أواخر عام  ،1995سعت الحكومات املتعاقبة والسلطات البوسنية إىل إعادة إعامر
الدولة ،كام عملت بجد  -والزالت  -إلعادة بناء قدراتها ،بل عمدت إىل املنافسة مع دول أخرى مل
تصبها ويالت الحرب.
وقد نجحت يف تقديم البوسنة والهرسك للعامل كبلد آمن ومستقر ،وبديل سياحي ميكنه أن ينافس كثريا
من الدول االوروبية ،ملا يتمتع به من طبيعة بكر خالبة ليس لها مثيل عىل مستوى العامل كله.
وال شك بأن متيز البوسنة والهرسك بكرثة األنهار والبحريات والجبال الشاهقة ،وانتشار الغابات عىل
معظم األرايض البوسنية يعطيها رونقا خاصا ،باالضافة إىل اعتدال الطقس ونزول األمطار يف الصيف
عىل فرتات متفاوتة ،يجعل لها األفضلية يف االختيار لدى السائح العريب الذي يعاين من االرتفاع الشديد
يف درجات الحرارة يف بالده يف ذلك الوقت من السنة.
كام أن مستوى الحياة املعيشية يف البوسنة والهرسك معتدل جدا ،باملقارنة مع الدول االوروبية األخرى.
باإلضافة إىل ميزة أخرى تجعل البوسنة والهرسك مفضلة لدى السائحني – السيام العائالت  -من الدول
العربية وهي رسوخ الدين والثقافة اإلسالمية وحضورها يف كل مدن وقرى البوسنة والهرسك ،فاملساجد
منترشة يف كل مكان ،وهي مكتظة باملصلني كل جمعة ،واألذان يسمع خمس مرات يف اليوم ،ووجود
النساء الاليت يرتدين الحجاب يف األماكن العامة شئ طبيعي.
فالبوسني يسعده االرتباط بأوروبا جغرافيا واقتصاديا ورمبا ثقافيا ،لكنه يف نفس الوقت يعتز باالنتامء
لإلسالم ويحب ربه ،يعظم الشعائر ويتحرى الحالل يف طعامه ورشابه.
هذا كله يجعل السائح العريب ال يشعر بالغربة ،بل يشعره باألمان واالطمئنان خالل إقامته بالبوسنة
والهرسك ،أضف إىل ذلك كله العامل األهم؛ وهو أهل البوسنة والهرسك املضيافني الكرماء ،وحسن
استقبالهم وترحيبهم بالسائحني خاصة من الدول العربية واإلسالمية.

قبل أن تسافر
إلى البوسنة

بقلم أسعد طه  -اإلعالمي وصانع األفالم الوثائقية
* كُتبت هذه املقالة منذ أعوام عدة ،ونُرشت يف العديد من الصحف واملجالت وقد قام األستاذ أسعد طه،
.
مشكورا ،بإهدائها إلينا لنرشها يف

في عشق المدن
هل ميكن أن تقع يف غرام مدينة؟ وهل ميكن أن يكون ذلك من أول نظرة؟
هل ميكن أن تقيض وقتا تفكر فيها وتحلم بها ،تفتقدها وتشتاق إليها؟
وهل ميكن أن تواصل جنونك لتعتقد أن املدينة تبادلك حبا بحب ،وأنها تستقبلك كام املحبني مرة
بشوق ومرة بغضب ،وأنها تضمك أحيانا وتدفعك عنها أحيانا أخرى؟
مهام كانت إجابتك ،هذا ما حدث يل.
يف اليوم الثاين لغزو صدام للكويت من شهر أغسطس لعام تسعني من القرن املايض ،ويف عربة القطار
املتجه من مدينة «بياليستوك» البولندية إىل العاصمة وارسو ،تعرفت عىل محمد عىل حاجيتش ،إمام
باملشيخة اإلسالمية ،قال بعربية فصحى لذيذة إنه من بالد بعيدة عنا ،أصغيت ومن معي من العرب
له ،حدثنا عن بالده وشعبه ،ماضيه العريق ومستقبله الغامض ،تكلم بخوف وقلق وإثارة ،أي تحدث
بحب ،طلب أن أزوره ،عاهدته عىل ذلك ،بعد أن متلكني شعور الباحث عن الكنز املخبوء.
أسابيع قليلة وكنت هناك ،يف مطار العاصمة استقبلني الرجل ،وكان بصحبته صديقه آفديا
حرضوفيتش ،والرجالن توليا الحقا مناصب حساسة داخل وخارج بالدهام ،أرص الشيخ محمد أن أقيم
يف بيته ،جاءت زوجته وأوالده ،ووجدتني يف جلسة دافئة عائلية ،وكأين فرد منهم عدت للتو من سفر
طويل ،ما لذ من طعام ورشاب وحلوى وشاي وأحاديث ،كل يشء رائع ،سألوين بغتة هل يعلم قومك
أننا هنا؟ هل يدركون ماذا يف انتظارنا؟
عيني حني دلف يب
أدون وأحفظ كل ما يقوله الشيخ محمد ،جملته األخرية مل أسمعها ،متلك الجامل ّ
ونحن نسري صبيحة اليوم التايل إىل باش تشارشيا ،الحقا سأحفظ اسمها جيدا ،وستصبح مكاين املفضل
يف هذه املدينة الصغرية.
مساجد عتيقة ،وأزقة مرسومة بعناية ،وسبيل ماء يتدفق للعطىش ،وحاممات يزاحمن املارة وصغار
يُطعمونهن ،ورائحة شواء متأل األجواء ،شباب وفتيات وكأن املدينة ال تلد سواهم ،أما ال ُح ْسن فهو بال
منازع سيد املكان ،مشهد مل تنعم به نفيس من قبل وأنا الساكن يف ذاك الحني يف أوروبا ،املسألة ليست
يف الجامل رغم أنه أخاذ ،املسألة يف الروح ،مثة يشء غريب ال أعرفه ،لكني وقعت يف أرسه ،هل يحب
املرء املدن التي تشبهه؟

مزيج غريب بني الرشق والغرب ،املالمح أوروبية والروح رشقية ،والناس من ثالث طوائف :بوشناق
مسلمون سنة ،وكروات كاثوليك ،ورصب أرثوذكس ،ومثة يهود قليلون ،إن رأيتها من هذه الناحية فهي
إسالمية مبآذنها التي زادت عن الثامنني ،ومبسابح العجائز ،وبتحية الناس عند الوداع «الله إميانت» ،أي
يف أمان الله ،وإذا رأيتها من ناحية أخرى فهي ليربالية يف السلوك وامللبس إىل حد النخاع.
وإذا خرجت من باش تشارشيا ،ستجد النهر مير وسط املدينة ،وأول ترام يف أوروبا ،وجبال بهية تحيط
باملكان ،وشوارع تصعد بك وتهبط ،فهي ليست أرضا سوية ،وجداول ماء يف ضواحيها ،ولون أخرض
جميل يغطيها صيفا ،وأبيض ناصع يغطيها شتاء ،فيها يشء من وصف الجنة ،وها أنا ذا قد وقعت يف
الحب ومن أول نظرة.
مل أكن أعرف أين أعيش التاريخ ،حني حرضت استفتا ًء قررت فيه البوسنة االنعتاق من يوغسالفيا،
ومؤمترا أول لحزب العمل الدميقراطي املمثل للمسلمني ،وانتخابات رئاسية يفوز بها مناضل خرج للتو
من معتقله اسمه عيل عزت بيغوفيتش سيصبح ملء الدنيا الحقا ،والرصاصات األوىل التي انطلقت
تعلن افتتاح الحرب ،ثم سنوات عجاف منها.
حورصت املدينة ،و ُحرمت من املاء والكهرباء والطعام والتدفئة يف شتاء تصل برودته إىل عرشين درجة
تحت الصفر ،قطع الناس أشجار املدينة ليحتموا بنارها .تعرت رساييفو ،جاع أهلها ،وقف أعزة القوم
بلباسهم الفاخر يف صفوف املحتاجني أمام الهيئات اإلغاثية يشحذون كرسة خبز وحليب لألطفال،
ووقف الناس يف السوق يبيعون أمثن ما لديهم بثمن بخس ،أغلقت البنوك وأفلست وطارت املدخرات،
توقفت األعامل ،اغتُصبت الحرائرُ ،جرحت النفوس ،ما من بيت إال وبه مصيبة.
باتت رساييفو نحيفة ،شاب شعرها ،وغطت التجاعيد وجهها ،أصبحت كامرأة عجوز تحمل مالمح
جامل قد وىل ،غري أين الزلت مولعا بها ،وأمتنى لو أستطيع أن أضمها كلها بذراعي.
تجوع وتقاوم وتناضل ثم تنترص ،وأحرض لحظات إعالن نهاية الحرب ،ويخرج الناس إىل الشوارع ،ويف
كل واحد منها قصة شهيد ،يعود املهجرون ،تخرض املدينة ،تزهر ،تبتسم ،تزيل الركام ،تبني البيوت،
تكتم حزنها وأملها ،تُحفّظ أبناءها أسامء شهدائها وقصصهم ،يف الربيع والصيف تذهلك من فرحها ،من
سعادتها ،من حبها للدنيا ،شوارع مزدحمة مكدسة بالبرشَ ،مقا ٍه يف كل مكان ،أزهار وموسيقى وفرح،
ثم تسمع فجأة اآلذان .يوم واحد يف السنة تصوم فيه رساييفو عن املوسيقى والفرح ،ذلك يوم الحادي
عرش من يوليو ذكرى مذبحة رسبرنيتسا التي راح ضحيتها ما يزيد عن أحد عرش ألف من أبنائها.
سيدايت ساديت ،هل كنت محقا عندما وقعت يف غرامها؟ هل كنت محقا عندما كتبت يوما:
عليك أن تعمل الصالحات حتى تدخل الجنة يف اآلخرة ،أما يف الدنيا فيمكنك الذهاب إىل رساييفو.

كلمة عمدة رساييفو

مدينة رساييفو هي مدينة أوروبية عالمية ،مع وهج ¾رس  ´ىڡ فريد من نوعه.
وأكرى مدنها ،عاصمتها ومركزها الحضاري
هي عاصمة دولة البوسنة والهرسك Ô
µ
والثقاىڡ واالقتصادي والتجاري.
´
يوجد ´ µىڡ رساييفو مكان فريد من نوعه يشعر الجميع؛ أهل رساييفو أو من
يزورها ²الول مرة ،يشعرون بأنه خط التقاء ¾
الرسق والغرب .ليس فقط من
ناحية المكان بل ثقافيا وحضاريا.
تشرى نقطة االلتقاء هذه ،إىل كل جوانب العالم؛ إىل ¾
الرسق ،لتذكرنا برساييفو
´
كمدينة عثمانية تجارية ،وإىل الغرب إىل الثقافة الغربية الحديثة.
مع مرور الزمن ،قد يبدو وكأن رساييفو تتخىل عن انتمائها ¾
للرسق لصالح
انتمائها للغرب ،لكن الحقيقة أن رساييفو تسعى وتناضل ´ىك ال تنتمي ال إىل
¾
الرسق وال إىل الغرب ،بل تحتفظ بشخصيتها الفريدة.
إنها رساييفو ،ملتقى الثقافات.

كل الذين يرىددون عىل رساييفو يؤكدون :أنه ال توجد مدينة أوروبية أخرى ،سوى
رساييفو ،تتعانق فيها الثقافات المختلفة وتتجاور ،حيث تُقدر وتُ 
حرىم جميع
القيم ،وحيث يُعد المسجد والكنيسة والكنيس جز ًءا من هوية عاصمة البوسنة
والهرسك.
وأصدق شاهد عىل ذلك هو وجود مسجد الغازي خرسو بيك ،والكنيسة
²
االرثوذكسية القديمة ،والمعبد اليهودي القديم وكاتدرائية قلب يسوع .أربع
ديانات سماوية ،وأربعة أماكن للعبادة توجد ´ µىڡ أهم جزء من المدينة لعدة
قرون ،تبقى وتتعايش ،وتتجاور لتشهد عىل تفرد بيئتها ومجتمعها.
µ
وىڡ الوقت نفسه
كل هذا يجعل رساييفو فريدة من نوعها ،فهي مدينة أوروبية´ ،
´µ
للمسلمںى
مدينة ¾رسقية ،هي مدينة عالمية متنوعة الثقافات .هي مدينة
´µ
والمسيحيںى واليهود ،حيث يشعر ٌكل منهم أنها مدينته.
تحاط رساييفو بالجبال الشاهقة ،مما يعطيها رونقا خاصا ،لكن ذلك قد كلفها
ثمنا باهظا أثناء الحرب ،حيث كانت تحت مرمى القصف بشكل دائم.
لكنها اليوم مدينة مفعمة بالحياة ،مليئة بالمتاحف والمزارات السياحية ،وقد
تقريبا.
تم ،بحمد هلِلَف ،إعادة إعمارها بالكامل ً
²

الىى تحتفظ بعبق التاريخ ،ويحبون هذه المعالم
الجميع يعشق تلك االشياء ´

الىى تتحدث عن تلك المدينة المفعمة بالحيوية ،وتشهد عىل عظمة رساييفو.
´
من أي مكان جئتم ،فنحن نرحب بكم ´ µىڡ بلدكم رساييفو.
أهال وسهال بكم!
عبد هلِلَف سكاكا
عمدة رساييفو
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النصائح الذهبية لإلقامة المثالية
1
تعلم شيئا عن تاريخ البوسنة ،وأظهر ذلك يف أحاديثك مع البوسنيني.
2
تعلم ولو بضع كلامت من اللغة البوسنية واحرص عىل استخدامها كلام أمكن ذلك.
3
اإلسالم يف البوسنة عمره أكرث من  600عاما ،فال تسأل أحدا متى أسلمت.
4
تأثرا بالحقب التاريخية املختلفة التي مر بها ،فإن املجتمع البوسني ،وكذلك الشخصية البوسنية تحمل
مزيجا من التدين والشيوعية والحداثة األوروبية ،ويظهر هذا يف الشكل والترصفات.
5
ال تنخدع باللباس أو املظهر الخارجي للحكم عىل أخالق أو إلتزام البوسني أو البوسنية بالدين.
6
البوسنيون كغالبية املسلمني غري العرب يتبعون الفقه عىل املذهب الحنفي،
فابتعد عن جدالهم ،خاصة إن مل تكن ملام به.
7
املرأة البوسنية تتميز باالستقاللية ،وقوية الشخصية ،وال تسعى لالرتباط بأحد بأي مثن.
8
ال تدخل بحذائك بيتا بوسنيا حتى لو سمح لك أهل البيت – مجاملة  -بذلك،
اخلع حذائك وارتد شبشبا من املتوفر يف مدخل البيت.
9
يف الجلسات االجتامعية ال ترفض فنجانا من القهوة حتى إن مل تتعود عىل رشبها،
فرشب القهوة عادة محببة لدى الشعب البوسني بكل مستوياته.
10
التجار يف األسواق ال يبالغون يف رفع السعر كبعض الدول ،لهذا ال يرحبون بالفصال كثريا يف األسعار.

اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﳌﻮﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻴﻞ

Malak Regency Hotel, Ilidža 71210, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
info@malakregency.ba
www.malakregency.ba
00 387 33 777 200

إرشادات هامة للسائح العربي
 1يفضل االحتفاظ بجواز سفرك معك خالل تنقالتك الداخلية.
 2يجب أن تصحب معك الكارتون األبيض املسجل به محل إقامتك بالبوسنة.
 3فور وصولك ،اشرت رشيحة لهاتفك الجوال برقم بوسني من مطار رساييفو.
 4مكاتب الرصافة ال تتعامل بالعمالت العربية فيجب إحضار يورو أو دوالر األمرييك.
 5عملة البوسنة املحلية هي املارك البوسني (يورو =  1.95مارك)
 6ال تتعامل مع أي هيئات أو أفراد يعملون يف السياحة ال يحملون ترخيصا بذلك،
حتى ال تتعرض للمساءلة من الجهات املختصة أو النصب واالحتيال.
 7العاصمة البوسنية رساييفو من أكرث العواصم األوروبية أمنا ،لكن هذا ال مينع
من االحتياط والحذر واالهتامم باألغراض الشخصية السيام يف األماكن املزدحمة.
 8التجار يف األسواق البوسنية ال يبالغون يف رفع السعر كبعض الدول ،فال تفاصل كثريا
يف األسعار.
 9املطاعم يف البوسنة  -بشكل عام  -تقدم الطعام الحالل وال تقدم الخمور إال نادرا ،لذا تأكد من
عدم وجود الخمر قبل أن تدخل املطعم.
» معك طوال إقامتك بالبوسنة فهي تحتوي عىل
 10احتفظ بنسخة من «
أرقام هواتف ومعلومات مهمة جدا.
منتلك خربة أكرث من  25عاما يف البوسنة والهرسك.
ال منتلك ولسنا رشكاء يف أية مرشوعات أو رشكات بل نقدم املشورة مبهنية وحيادية.
مجانا  -نجيب عىل استفساراتكم من خالل فريق من الخرباء واملتخصصني.
مجانا  -ميكنكم تحميل دليلك  2019عىل هواتفكم الجوالة.
عىل صفحتنا اإللكرتونية www.dalilak.ba
جميع الحقوق محفوظة © لـ رشكة ركاز ذات املسؤولية املحدودة

البطاقة الشخصية لدولة
البوسنة والهرسك

املساحة :تبلغ مساحة دولة البوسنة والهرسك حوايل  51,129كم2
عدد السكان :يقدر عدد سكان دولة البوسنة والهرسك بحوايل  4مليون نسمة
(طبقا للتعداد السكاين لعام .)2013
العاصمة :مدينة رساييفو.
اللغة الرسمية :هي اللغة البوسنية ،باإلضافة إىل الكرواتية والرصبية،
كام يجيد أغلب الشباب والعاملني يف املتاجر واملزارات السياحية لغات أجنبية
عديدة عىل رأسها اإلنجليزية واألملانية.
تسمية السكان :بوسنيون.
نظام الحكم :جمهورية فيدرالية دميوقراطية.
اليوم الوطني 25 :نوفمرب (.)1943
االستقالل عن جمهورية يوغوسالفيا االتحادية 1 :مارس .1992
االنضامم ملنظمة األمم املتحدة 22 :مايو .1992
املنطقة الزمنية ،)UTC+1( :ويف الصيف)UTC+2( :
رمز الهاتف الدويل+387 :
رمز اإلنرتنت.ba :

Oral surgery

Teeth whitening

Dental implantology

Root canal treatment

Dental prosthetic

تعلمها ولن تندم

الكلمة باللغة العربية

الكلمة باللغة البوسنوية

كيف تنطق بالعربية

بعيد

Daleko

داليكو

بكم؟

?Pošto

بو شتو؟

بيت  /منزل

Kuća

كوتشا

تذكرة (طائرة – حافلة )..

Karta

كارتا

دليل

Vodič

فوديتش

رقم

Broj

بروي

رشكة

Firma

فريما

شقة

Stan

ستان

شكرا

Hvala

هفاال

صاحب الـ (البيت/الرشكة).../

Vlasnik

فالسنيك

صباح الخري

Dobro jutro

دوبرو يوترو

ضيف

Gost

جوست

عاجل  /طارئ

Hitno

هيتنو

عائلة

Porodica

بوروديتسا

قريب

Blizu

بليزو

الكلمة باللغة العربية

الكلمة باللغة البوسنوية

كيف تنطق بالعربية

كيف حالكم؟

?Kako ste

كاكو سته؟

ال

Ne

نه

ال أريد

Neću

نيتشو

ال يوجد

Nema

نيام

ماء

Voda

فودا

مزرعة

Farma

فارما

مساء الخري

Dobra večer

دوبرا فيتشري

مساعدة

Pomoć

بوموتش

املستشفى

Bolnica

بولنيتسا

املطار

Aerodrom

أيرو دروم

مطعم

Restoran

ريستوران

مقهى

Kafana

كافانا

من فضلكم

Molim vas

موليم فاس

نعم

Da

ده

نقود

Novac

نوفاتس

• الكلامت مرتبة حسب األبجدية العربية
• إعتمدنا حرف ف مكان حرف  ، Vعند كتابة الكلمة البوسنية بحروف عربية لقرب مخرجهام.

الجغرافيا
جمهورية البوسنة والهرسك :هي دولة تقع يف جنوب رشق أوروبا يف الجزء الغريب من شبه جزيرة
البلقان ،وقد كانت إحدى جمهوريات دولة يوغوسالفيا االتحادية السابقة.
يحدها من الشامل والغرب والجنوب الغريب دولة كرواتيا ،ومن الرشق دولة رصبيا ،ومن الجنوب
الرشقي تأيت جمهورية الجبل األسود.
وبذلك فالبوسنة تبدو دولة مقفلة تقريبا ،ال مخرج لها عىل البحر ،سوى عرب رشيط ساحيل ضيق بطول
 26كيلومرتا عىل البحر األدرياتييك ،حيث تقع يف منتصفه تقريبا مدينة «نيوم» الساحلية ،ونظرا لصغر
هذا املخرج ال ميكن إنشاء ميناء بوسني عليه.
كرواتيا
رصبيا

* ملحوظة هام
هذا املوقع الجغرايف سهل وقوعها تحت الحصار التام ،عندما إتفقت عىل ذلك دولة رصبيا ودولة كرواتيا
خالل الحرب التي استمرت من بداية سنة  1992إىل نهاية سنة .1995
تعترب البوسنة والهرسك إحدى املناطق الجغرافية الضخمة التي تتمتع مبناخ قاري معتدل ،فهي حارة صيفا،
أما يف الشتاء فهي شديدة الربودة مع هطول الثلوج بكثافة ،وقد ميتد نزول الثلوج إىل فصل الربيع.
* لدى البوسنيني مقولة أن كل األشهر «الرائية» أي التي بها حرف الراء ،ميكن أن ينزل بها الثلج ،ويعني ذلك
أن الثلج محتمل نزوله ابتداء من شهر سبتمرب وإىل شهر أبريل من كل عام.
تقع الجبال يف الوسط والجنوب ،أما الشامل ال سيام شامل غريب البالد فهي منطقة مستوية .وتقع مقاطعة
الهرسك إىل الجنوب من الجمهورية ،وهي ذات طبيعة جغرافية ومناخ متوسطي (الجزء الجنويب للدولة
يسمى الهرسك).
تتميز البوسنة والهرسك بجبالها الشاهقة الجميلة ،الخرضاء طوال أيام السنة ،وأنهارها ذات املاء العذب
الصايف التي تجري يف كل ربوعها.

يُقال إن املاء هو رس الحياة ،كام
تنص اآلية الكرميةَ « :و َج َعلْ َنا ِم َن
ش ٍء َح ٍّي» ،وحكاية
ال َْم ِء ك َُّل َ ْ
البوسنة مع املاء خري مثال عىل
ذلك.
أرض البوسنة والهرسك غنية
باملاء العذب يف كل صوره؛ األنهار
والبحريات والشالالت والينابيع،
باإلضافة إىل عيون املياه الكربيتية
العالجية.

البوسنة
بلد
الماء
العذب

أنهار البوسنة
متتاز دولة البوسنة والهرسك بغزارة أنهارها ذات املياه العذبة الصافية ،حيث يجري عىل
أرضها أكرث من  250نهرا ،تتنوع يف طولها وعرضها وغزارة مياهها ،وموقعها الجغرايف.
واألنهار لدى البوسنيني ليست فقط مصدرا ملياه الرشب أو توليد الكهرباء ،وليست فقط
أماكن للرياضات املائية أو صيد األسامك ،بل هي أيضا مصدر لإللهام واإلبداع للك ّتاب
والشعراء ،وأمكان للراحة واالستجامم لكل البوسنيني.

ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
ﻋﺼﺎﺋﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة

اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﻌﻄﺮﻳﺔ
ﻛﺮميﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺪواﺋﻴﺔ

ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻜﻢ
واﻵن ﰲ ﴎاﻳﻴﻔﻮ
ﻋﺴﻞ اﻟﻨﺤﻞ ذو اﻟﺸﻬﺮة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

ﻣﺎﻧﻮﻛﺎ

ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ ﻧﻴﻮزﻳﻼﻧﺪا

بحيرات البوسنة
يوجد يف البوسنة والهرسك  102بحرية ،وتغطي ما قيمته حوايل  70كيلو مرتا مربعا ،أي  % 0,13تقريبا من
املساحة اإلجاملية لدولة البوسنة والهرسك.
وتتنوع البحريات من حيث حجمها ،ومكان وجودها فمنها البحريات النهرية املرتبطة بنهر أو أكرث ،مثل
بحرية بوراتشكو بجوار مدينة كونيتس ،وهناك البحريات الجبلية التي تكونت بفعل ذوبان الثلوج الكثيفة
ورسيانها من قمم الجبال ،مثل بحرية بروكوشكو القريبة من مدينة فوينيتسا ،وهناك البحريات املوجودة
داخل املدن ،مثل بحرية بليفا ميدينة ياييتسا.

شالالت البوسنة
ال تتزين أرض البوسنة والهرسك باألنهار والبحريات فقط ،لكن مام يزيد جاملها وروعتها وجود عدد
كبري من شالالت املياه املتدفقة بقوة ،والتي تصب برشاقة يف بحريات وأنهار تجري لتصل إىل كل
مكان عىل أرض البوسنة والهرسك.
فمن الشامل الغريب يف بيهاتش حيث تتدفق شالالت «شرتباتشيك بوك  ، »Štrbački bukإىل أقىص
الجنوب بالهرسك حيث تتدفق شالالت «كرافيتسا  ، »Kraviceمرورا مدينة يايتسا التاريخية حيث
شالالت «بليفا  »Plivaالفريدة من نوعها يف العامل ،ومل تحرم العاصمة رساييفو من تلك النعمة
الربانية ،حيث حظيت بشالالت «سكاكافاتس  »Skakavacرائعة الجامل.

ﻻ ﺗﻔﻮﺗﻜﻢ زﻳﺎرﺗﻪ ...

ﻧﻔﻖ ﴎاﻳﻴﻔﻮ

ﴍﻳﺎن اﻟﺤﻴﺎة أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب
ﻧﺎﻗﻮس اﻟﺬﻛﺮى ﰲ اﻟﺴﻼم

+387 33 778 672 | www.tunelspasa.ba

التركيبة اإلدارية والسياسية
بناء عىل اتفاقية دايتون للسالم املوقعة عام  1995فإن البوسنة والهرسك دولة ليست لها مركزية
سياسية ،فهي تتكون من ثالثة كيانات؛ اثنان رئيسيان والثالث فرعي وصغري وهي:
 .1اتحاد (فيدرالية) البوسنة والهرسك وهو الكيان األكرب من حيث املساحة وعدد السكان،
ويدار من قبل حكومة من البوشناق (املسلمون) ،والكروات (الكاثوليك).
وينقسم إىل  10محافظات أو كانتونات ،وينقسم كل كانتون إىل بلديات.
تنتخب لكل كانتون حكومة مستقلة لتدير شؤونه ،وتتمتع حكومة الكانتون بنوع من االستقاللية
اإلدارية عن الحكومة املركزية الفيدرالية تختلف يف درجتها حسب املجال.
كام ينتخب رئيس البلدية ومجلس البلدية بشكل مبارش ،وله سلطات واسعة مستقلة عن
حكومة الكانتون والحكومة املركزية للفيدرالية.
 .2الكيان الثاين األصغر مساحة وسكانا ،يسمى
«الجمهورية الرصبية» وتديره حكومة كلها
من رصب البوسنة (األرثوذكس) ،عدا وزير أو
وزيرين ممثلني للبوشناق املسلمني يف ذلك
الكيان.
 .3باإلضافة إىل ذلك يوجد كيان ثالث اسمه
«مقاطعة برتشكو « ،تقع يف شامل رشق
البوسنة،
وهي مقاطعة صغرية تتمتع باستقاللية
سياسية (لها حكومة وبرملان منتخب من
داخل املقاطعة).

برتشكو

الجمهورية الرصبية

اتحاد (فيدرالية)
البوسنة والهرسك

االقتصاد
توصف دولة البوسنة والهرسك بأنها جمهورية اتحادية دميوقراطية
حيث يتحول اقتصادها تدريجيا إىل نظام السوق الحر ،بعد أن كان
وملدة طويلة اقتصادا اشرتاكيا (خالل وجودها ضمن دولة يوغوسالفيا
اإلتحادية الشيوعية).

العملة :مارك بوسني ( ، )BAMواليورو =  1.95ماركا تقريبا.
*العملة البوسنية مستقر متاما ،حيث تم تثبيت عالقة املارك البوسني
بالعملة األوروبية اليورو ،وذلك ضمن إتفاقية دايتون للسالم من
أجل الحفاظ عىل اإلستقرار اإلقتصادي للبوسنة.

أﻫﻞ ﻣﻜﺔ أدرى ﺑﺸﻌﺎﺑﻬﺎ

اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳊﺼﺮي ﳌﺸﺮوع اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎري

اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﴍﻛﺔ ﺑﻮﺳﻨﻴﺔ ٪١٠٠
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜامرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وإدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
منﻠﻚ ﻋﻘﺎرات ﰲ أﺟﻤﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ

ﻧﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ:
ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻜﺎن
ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪات
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﱰاﺧﻴﺺ

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﻟﻴﺘﺶ
+38762404777

المنتجات ومصادر الدخل
 الزراعة :الكرز والعنب والذرة الشامية والخوخ والكمرثى والربقوق والبطاطس وفول الصويا والجزر. اإلنتاج الحيواين :األبقار واألغنام بسبب وجود املراعي الطبيعية. األخشاب :ال سيام خشب الزان والخشب األبيض. الصناعة :األثاث والصناعات الغذائية بشكل عام. التعدين :أرض البوسنة والهرسك مليئة باملناجم التي يستخرج منها خام الحديد والفحم . املياه :كام متتاز أرض البوسنة بوجود منابع املياه املعدنية ذات الجودة العاملية. السياحة :يزداد عدد السائحني الذين يزورون البوسنة والهرسك من عام آلخر.ويعد االقتصاد البوسني من اإلقتصاديات الواعدة ،ويظهر ذلك من خالل املؤرشات اإلقتصادية األساسية،
نورد منها عىل سبيل املثال:
البيان

عام 2000

عام 2016

الناتج املحيل اإلجاميل

 5,51مليار دوالر

 16,56مليار دوالر

التضخم ،معامل انكامش الناتج املحيل اإلجاميل

%28,8

%0,7

معدل منو الناتج املحيل:
 عام %2,8 = 2016 عام %3,2 = 2017 -عام %3,7 = 2018

وبناء عىل توقعات البنك الدويل ،سيزداد معدل النمو عام  2019ليصل إىل %3,9

السياحة

في البوسنة
والهرسك

السياحة في

البوسنة والهرسك
تتمتع البوسنة والهرسك بجميع املقومات التي تجعلها بلدا سياحيا من الطراز األول ،بسبب موقعها يف
أوروبا الطبيعية ،وبسبب تاريخها الحافل بوجود مختلف الحضارات والثقافات ،ومن أهم تلك املقومات:
 . 1الطبيعة املضيافة للبوسنيني،
 . 2الطبيعة الساحرة من جبال وأشجار ومساحات خرضاء بدرجات مختلفة.
 . 3املياه املنترشة يف كل املدن من أنهار وبحريات وشالالت وينابيع.
 . 4الجبال املناسبة للتزلج عىل الجليد،
 . 5أماكن لرحالت الصيد الربي والطيور يف األدغال،
 . 6انتشار أماكن صيد األسامك،
 . 7رياضة مالحة القوارب املطاطية املثرية (رافتينغ)،
 . 8إنتشار املياه الكربيتية العالجية وبالتايل املنتجعات الصحية التي تعالج الكثري من االمراض.
 . 9معامل السياحة الدينية،
 . 10األسواق القدمية ذات الطابع العثامين والشوارع املبلطة القدمية،
 . 11األسواق الحديثة،
 . 12الفنادق مبختلف املستويات ،حيث حصل عدد كبري منها عىل شهادة «الحالل»،
 . 13املطاعم التي تقدم الطعام اللذيذ والحالل.
 . 14إضافة إىل املعامل السياحية الحديثة التي صممت لتتوافق مع العرص الحديث.

أعىل الجبل 
االبيض
)بيالشنيتسا(

واالطاللة الرائعة...
حيث الهواء النقي ...
وكل ما تحتاجونه قريب.
هناك  ...يمكنكم قضاء جزءا من رحلتكم إىل البوسنة

اشرىوا شقة بسعر مناسب ،واستمتعوا مع العائلة!
الدوىل
 ٣٠دقيقة من مطار رساييفو


أشهر المناطق السياحية
بالبوسنة والهرسك

الطبيعة الجغرافية املتنوعة لدولة البوسنة والهرسك تضفي تباينا واضحا عىل املدن والقرى البوسنية،
فبعضها جبيل يقع عىل قمم الجبال ،والبعض اآلخر سهيل يقع يف وديان األنهار ،ومنها ما هو خليط
أي وديان تتخللها بعض الجبال واملرتفعات ،ونستعرض اآلن أهم املناطق السياحية:

العاصمة سراييفو:
رساييفو هي عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك وأكرب مدنها حيث يبلغ عدد سكانها حوايل 300
ألف نسمة.
تحاط رساييفو بجبال األلب الدينارية ،ويجري خالل املدينة نهر «ميلياتسكا»  ،وهو نهر صغري نسبيا
لكنه يعترب مكونا أصيال من مكونات شخصية رساييفو .فحركة املياه الدامئة تعطي ديناميكية للمدينة،
كام أن املاء يلطف الجو خالل فصل الصيف ،وقد أوىل أهل رساييفو النهر اهتامما خاصا وأقاموا عليه
الجسور ذات األشكال املعامرية الرائعة.

ديني ,وذلك لتعايش الديانات الساموية عىل أرضها منذ قديم
تتميز املدينة بتنوع ثقايفّ ّ
الزمن (اإلسالم والكاثوليك ّية واألورثوذوكسية) ،وحتى اليهودية .وتعترب رساييفو بصمة مزدوجة
لإلمرباطوريتني النمساوية والعثامنية اللتني تعاقبتا عىل حكم البوسنة.
وتجتذب رساييفو السياح عىل اختالف فئاتهم ومشاربهم،
فهي املدينة القدمية الحديثة عىل حد سواء،
حيث تتكون من ثالثة أجزاء؛ القديم وقد تم بناؤه خالل العهد العثامين والجزء الذي تم بناؤه خالل
اإلمرباطورية النمساوية املجرية والجزء الحديث املتطور .ويف رساييفو من املهم للسائح من زيارة:

 الجزء القديم من رساييفو وتتوسطها منطقة «باش تشارشيا» ،وترجمتها باللغة الرتكية = السوق الرئييس:
تشارشيا = السوق  ،و باش = الرئييس
 وتعد منطقة «باش تشارشيا» من أجمل مناطق أوروبا ملا تحتويه من معامل إسالمية تظهر الفناملعامري اإلسالمي خالل فرتة حكم العثامنيني ملنطقة البلقان ،وال تزال أسواقها القدمية ومساجدها
تكتظ بالسياح والزوار من جميع انحاء العامل.

وتتميز «باش تشارشيا» بالشوارع املبلطة والحوانيت ذات الكرميد األحمر
وتكرث فيها املطاعم التي تقدم األكالت البوسنية التقليدية والسياحية،
كام تكرث بها املقاهي التي تقدم القهوة البوسنية اللذيذة ،والشاي
الرتيك ،إىل جانب املحالت التي تقدم الحلويات البوسنية
التقليدية ،والحلويات الرشقية بكل أنواعها.
ومتتلئ «باش تشارشيا» مبحالت الحرف اليدوية،
والصناعات التقليدية البوسنية؛ النحاسية والجلدية
والفضية والذهبية ،باإلضافة إىل العديد من
املشغوالت اليدوية األخرى ،والتي يقبل
عليها السائحون لرشاء الهدايا التذكارية.

يتوسط «باش تشارشيا» الجامع الكبري؛ جامع الغازي خرسو بيك الذي بني عام 1531
ويحمل اسم القائد العثامنـي الشهري.

ويف مقابل الجامع الكبري تقع املدرسة التي بناها نفس الشخص والتي تحمل اسمه أيضا.
وبجانب املدرسة يوجد متحف الغازي خرسو بيك الذي يحتوي عىل:
وثائق ومخطوطات تدل عىل عظمة اإلسالم وسامحته
مصاحف نادرة مخطوطة باليد .أجزاء من غطاء قرب الرسول صىل الله عليه وسلم
مفتوح طوال أيام األسبوع
من  9صباحا إىل  8مساء

باإلضافة لتلك املؤسسات الرتبوية
والتعليمية ،فقد بني الغازي خرسو
بيك محالت كثرية أوقفها لالنفاق
عىل املسجد واملدرسة ،إال أن النظام
الشيوعي صادرها ونقل ملكيتها
للدولة.

من أشهر تلك املحالت مخبز «عامرة»
الباقي حتى اآلن والذي يقدم أطعم
املخبوزات.

ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ
ﻧﻘﺪم ﻟﻜﻢ أﺷﻬﻰ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻣﻌﻨﺎ  ...زﻳﺎرﺗﻜﻢ إﻟﻰ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ  ...أﻟﺬ

أﻫﻼ وﺳﻬﻼ
Kundurdžiluk bb, 71000 Sarajevo
konyalisarajevo

+387 33 232 900

HALAL FOOD

 وليس بعيدا عن ذلك ،ويف الناحية األخرى من نهر «ميلياتسكا» يقع «جامع السلطان» بقبابهاملتعددة رائعة الجامل.
جامع السلطان هو أول مسجد بني يف رساييفو وذلك عام  ،1457ثم أعيد بناؤه بشكله الحايل عام
 1566بعد أن تعرض للحرق ،ثم تم ترميمه وتجديده وإعادة افتتاحه عام .2015

ﻧﻘﺪم ﻟﻜﻢ أﺷﻬﻲ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﻠﺤﻮم واﻟﻔﻄﺎﺋﺮ اﻟﻤﻄﻬﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺮ

اﺳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺎﻟﻄﻌﻢ اﻟﻠﺬﻳﺬ  .....وﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻜﻢ!

HALAL FOOD

+387 33 537 503

Bravadžiluk 28, 71000 Sarajevo

وعىل أطراف «باش تشارشيا» توجد ساحة «السبيل» التي ميلؤها الحامم ،والتي يتوسطها
سبيل ماء يتدفق منه املاء العذب البارد الذي يتدفق من جبال رساييفو طوال العام،
ليرشب منه املارة ،كعادة البوسنيني.
حيث تجد هذا املنظر يتكرر يف جميع مدن البوسنة والهرسك تقريبا.

+387 62 287 878
Džemala Bijedića 160N , Sarajevo
www.festivalhali.com

وال يفوت السائح أن يزور باقي املزارات الدينية والتي
تعرب عن حقيقة رساييفو كمدينة متوج بالتنوع الثقايف؛
وعىل رأسها الكاتدرائية الكاثوليكية يف وسط املدينة (هي
كاتدرائية «قلب املسيح» وهي كاتدرائية للروم الكاثوليك،
تم بناؤها عام .)1889

ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﺎص ﻟﻠﻨﺴﺎء

نجوم في سماء البوسنة

الغازي خسرو بيك
(القائد العسكري الفذ والحاكم القدير)

ولد عام 1480م ،من ساللة عرفت بامللك والحكم ،فأبوه بوسني وهو فرهاد ابن عبد الله كان واليا
عىل مدينة رسز يف اليونان ،وأمه األمرية سلجوقة بنت السلطان العثامين بايزيد الثاين ،حفيدة السلطان
محمد الفاتح.
تويف أبوه وهو مازال طفال صغريا ،فنشأ وترىب يف القرص العثامين بإسطنبول ،وحظي باهتامم كبري من
جده السلطان وأخواله األمراء مام ساهم يف صقل شخصيته وقدراته العسكرية والسياسية.
متيز خرسو بن فرهاد بشجاعته كجندي وتفوقه كقائد عسكري ،وتم منحه لقب «غازي» بسبب
مساهمته املتميزة يف فتح بلغراد.
بعد أن أصبح واليا عىل البوسنة عام  1521قام ببناء جيش قوي للبوسنة ،وشارك بقيادته يف العديد من
املعارك تحت راية الخالفة العثامنية.
تويف سنة  ،1541ودفن – بناء عىل وصيته – يف رساييفو خلف املسجد الذي بناه وسمي باسمه.
اهتم الغازي خرسو بيك بإنشاء املؤسسات التعليمية واالقتصادية والخدمية ،كام أسس وطور نظام
الوقف اإلسالمي ليضمن التمويل الذايت لتلك املؤسسات.
عىل رأس تلك املنشآت كان الجامع الكبري
الذي بناه يف واحدة من أجمل مناطق
رساييفو ،وال يزال الجامع شامخا بهيا ،مساهام
عرب العصور يف حفاظ املسلمني عىل إسالمهم،
ومنارة تجذب السائحني والراغبني يف التعرف
عىل اإلسالم من كل دول العامل ال سيام الدول
األوروبية.
كام بنى ،مقابل املسجد ،مدرسة تحمل
اسمه أيضا ،كأول مؤسسة تعليمية يف املنطقة .وقد كان لهذه املدرسة تأثري خاص يف الحياة الثقافية
والتعليمية يف البلقان.

كام اهتم بالجانب االقتصادي وبنى سوق
بازستان الذي مازال قامئا حتى اآلن ،كام بني
سوق طاشيل خان (مل تبق سوى آثاره).
وبنى تكية «عامرة» لتقديم الطعام مجانا
للمحتاجني من أهل البالد ،كذلك للمسافرين
وعابري السبيل.
مل يكن الغازي خرسو بيك مجرد رجل محسن
كريم يتربع مباله الخاص للصالح العام ،بل
كان رجل دولة محنك ،عىل درجة فائقة من العلم والثقافة ،نجح يف تحويل البوسنة إىل منارة ثقافية
وحضارية واقتصادية.
يظهر ذلك جليا من خالل وثائق الوقف (تسمى بالرتكية وقف نامة) التي كتبها لتنظيم إدارة تلك
األوقاف التي بناها ،حيث استخدم لغة راقية للغاية ليحدد آلية واضحة الستخدام األوقاف وكيفية
الحفاظ عليها وتطويرها.
ومازال العمل جاريا بتلك الوثائق إىل يومنا هذا مام جعل ذلك الوقف الكبري الذي أنشأه الغازي
خرسو بك يبقي وينمو ويتطور حتى بعد وفاته ،ومن ريعه تم بناء منشآت خدمية جديدة.
هذا وإن كان اهتامم الحاكم املسلم الغازي خرسو بيك قد انصب ،يف األساس ،عىل بناء الدولة
وإعادة تطويرها ثقافيا واقتصاديا وخدميا ،إال أنه يف غمرة انشغاله بذلك مل ينس الحفاظ عىل
الحريات والحقوق الدينية لكل الطوائف وامللل من سكان البوسنة ،لذا فقد حرص يف خالل حكمه
عىل أن يصدر وثيقة «أمر نامة» يضمن فيها الحريات الدينية لجميع املقيمني يف البوسنة ،وينص عىل
حق أهل البوسنة من املسيحيني يف بناء الكنائس.
لقد جاء الغازي خرسو بيك إىل البوسنة بعد
ستني عا ًما من الحكم العثامين لها ،فلم تكن
إدارته للدولة إدارة تقليدية ،ومل تكن أقل كفاءة
من قيادته للجيش ،بل قام خالل العرشين عاما
التي حكم فيها البوسنة ،بتطوير عمل الدولة
مام جعل من رساييفو مركزا حضاريا واقتصاديا
متميزا يف املنطقة كلها ،األمر الذي جعل املؤرخني
يطلقون عىل تلك الفرتة لقب «العرص الذهبي».

ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع

1860001672434157

1860001072434061

ومن معامل «باش تشارشيا» مبنى قاعة املدينة «فييتشنيتسا».

وليس بعيدا عن مبنى املكتبة القدمية تشاهد مبنا آخر ،تحفة فنية ومعامرية ،هو مبنى «أكادميية
الفنون التشكيلية» ،والذي كان – تاريخيا – مقرا للكنيسة اإلنجيلية األوىل والوحيدة
يف البوسنة والهرسك.
بني ذلك املبنى عام  1899يف عهد الحكم املجري النمساوي عىل يد املهندس املعامري « /كارل
بارجيك» الذي قام بتصميمه عىل النمط الروماين البيزنطي.

ﻗﺎﻋﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﴎاﻳﻴﻔﻮ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻦ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ﻃﻮال أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع
ﻣﻦ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ إﱃ  5ﻣﺴﺎءً
+387 33 292 800
info@jpsarajevo.ba
www.vijecnica.ba

ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﴎاﻳﻴﻔﻮ ﻋﺎم  .1894وﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20أﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم .1896
تم االنتهاء من بناء قاعة مدينة رساييفو عام  .1894وتم افتتاحها رسميا بتاريخ  20أبريل عام .1896
وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﴫف اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،وﻇﻠﺖ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺪوان
بعد الحرب العاملية تم ضمها إىل املكتبة القومية ،وظلت عىل هذه الحال حتى قيام العدوان سنة .1992
ﺳﻨﺔ .1992
يف ليلة  25أغسطس سنة  1992تم استهدافها بقنابل حارقة مام تسبب يف تدمريها وحرق ثروة هائلة
ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺪﻣريﻫﺎ وﺣﺮق ﺛﺮوة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ
بحوايل 2ﺣﺎرﻗﺔ
تقدر ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ
 1992ﺗﻢ
أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ
مليونﻣاممطبوعا.
التاريخية
واملخطوطات
ﰲ ﻟﻴﻠﺔمن25الكتب
اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺨﺮاﺋﻂ واﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﺘﻮى اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﱄ  2ﻣﻠﻴﻮن
بعد الحرب ،تم ترميم قاعة املدينة باستخدام التصميامت واملستندات املعامرية األصلية ،ثم أعيد
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ.
افتتاحها رسميا يف  9مايو عام .2014
ﺗﻢ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻤﻴامت واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻌامرﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺛﻢ أﻋﻴﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﰲ 9
 .2014بدور كبري جدا يف الرتويج السياحي ملدينة رساييفو والدولة بشكل عام ،من خالل إقامة
حاليا تقوم
ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎم
الفعاليات الهامة يف مجاالت الثقافة والفنون واألعامل ،بشكل واسع ومتنوع مل يسبق من قبل.
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﱰوﻳﺞ
ﻗﺒﻞ.والفنون،
العامرة
مشاهدةملجامل
ﺑﺸﻜﻞبهدف
واﻷﻋامل،العامل
واﻟﻔﻨﻮنكل دول
السائحون من
عىل زيارتها
ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎتيقبل
كام
ﻳﺴﺒﻖ ﻣﻦ
واﺳﻊ وﻣﺘﻨﻮع
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﰲ

والتاريخي الهام.
ﻣﺰارا الصور
والتقاط
ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺟامل اﻟﻌامرة واﻟﻔﻨﻮن.
واملعامري اﻟﺮاﻏﺒني ﰲ
الثقافـي واﻟﺴﺎﺋﺤني
الصـرح واﻟﻬﺮﺳﻚ
هذا اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
داخلﻷﻫﻞ
ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ
ﻛام ﺗﻌﺪ

تنترش يف رساييفو أماكن للميش والجري وركوب
الدراجات ،لكن أشهرها عىل اإلطالق

هو ممىش ويلسون.

يتميز ممىش ويلسون بأنه داخل املدينة فهو يف
متناول العائالت التي ال ترغب يف الذهاب بعيدا.
عىل نهر ميلياتسكا يف منطقة رساييفو الجديدة ميتد
ممىش ويلسون محاط باألشجار العالية الوارفقة،
واألزهار متنوعة األلوان .املمىش مغلق أمام حركة
السيارات خالل العطلة األسبوعية وكل يوم بعد
الخامسة عرصا ،حتى تتاح الفرصة للراغبني يف
امليش والجري وركوب الدراجات ،كام تنترش املقاعد
الخشبية عىل جانبي املمىش ملن يرغب يف الراحة.

ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺰل ﻓﻜﺮة
ﻓﺮﻳﻖ إﺑﺪاﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﻳﻘﺪم أﻓﻜﺎرا ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﺎﺳﺐ ذوﻗﻜﻢ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻳﺠﻌﻞ أﻓﻜﺎرﻛﻢ واﻗﻌﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻜﻢ
ﻧﺼﻨﻊ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺎث ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻠﻜﻢ
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وﰲ ﺣﺪود ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻜﻢ

Barska br. 59-VI, 71210 Ilidža
+387 61 050 670

ثم نصل إىل الحد الغريب ملدينة رساييفو ،وهناك نجد منطقة «إليجا».

«إليجا» من أكرث مناطق
رساييفو جامال ومتيزا  ،ويقال
أن اسمها مشتق من كلمة عالج.
وهي منطقة ساحرة بطبيعتها الخالبة
ومياهها الكربيتية حيث يوجد بها العديد من
املصحات العالجية  ،واألماكن الرتفيهية.
منطقة إليجا هي املفضلة لدى العديد من العائالت العربية
نظرا ألنها منطقة مستوية خالية من الهضاب واملرتفعات ،كام أنها
مليئة باملساحات الخرضاء.
ووجود نهر جيليزنيتسا داخل إليجا يزيد من جاملها حيث ميكن التنزه أو
الجلوس عىل ضفافه.

أﻛﱪ ﻣﻄﻌﻢ ﰲ ﴎاﻳﻴﻔﻮ ﻋﲆ اﻟﻨﻬﺮ ﻣﺒﺎﴍة
اﻷﻛﻼت اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﺸﻬرية
ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻠﺤﻮم واﻟﻜﺒﺎب
ﻳﻌﺪﻫﺎ اﻟﻄﺒﺎخ اﻟﱰيك
HALAL FOOD

ﻟﻠﺤﺠﺰ واﻻﺳﺘﻌﻼم

+387 33 628 280

اﺳﺘﻤﺘﻌﻮا ﻣﻊ ﺳﺤﺮ اﳌﻜﺎن
وﻟﺬة اﻟﻄﻌﺎم

ويحرص السياح عىل زيارة «إليجا» للتوجه اىل منطقة نبع نهر بوسنة ،وتسمى باللغة البوسنية «فرلّو
بوسنة» ، Vrelo Bosne
فرلو Vreloتعني نبع  ,بوسنة Bosneيقصد بها نهر بوسنة ,لذا فرلو بوسنة = نبع نهر بوسنة
«فرلو بوسنة» هي واحة غناء من الينابيع املحاطة باألشجار العالية ،والجبال الشاهقة من جميع
الجهات ،يتخللها شالالت املاء املتدفق ،والبحريات الصغرية من املاء الصايف ،يعيش بها أنواع من البط،
واألوز ،والبجع األبيض ،وهي آية يف الجامل ومتعة للزائر.
نشأت تلك الواحة بجوار املكان الذي ينبع منه نهر بوسنة أحد أهم األنهار بدولة البوسنة والهرسك
وقد حمل اسم الدولة ألنه يجري داخل حدودها ومير عىل أغلب مدنها.
والوصول إىل فرلو بوسنة هو متعة يف حد ذاتها ،حيث يركب السائحون العربات التي تجرها الخيول،
وتجري عرب املمىش الكبري املمتد داخل غابة ملدة تصل إىل  20دقيقة.
ويحرص الزائرون عىل الوصول إىل بداية النبع ،تحت الجبل ،ليرشبوا املاء العذب البارد  ،كام يحرص
البعض عىل حمل زجاجات فارغة يك ميلؤونها باملاء العذب املتدفق من النبع.

جبال سراييفو
من أهم ما مييز رساييفو وجود الجبال الشاهقة املحيطة باملدينة والتي تعطيها رونقا خاصا ال يوجد
يف الكثري من املدن ،وتكتيس تلك الجبال باللون األخرض طوال العام ،لكنه لون أخرض ذو درجات
مختلفة من الخرضة ،تتخلله ألوان الزهور والورود الحمراء والصفراء والبنفسجية.

ويف فصل الشتاء تهطل الثلوج لتضع ملسة بيضاء ناصعة عىل الحشائش واألشجار ،ولتصبح اإلقامة
بتلك الجبال متعة خاصة للعائالت وملحبي رياضات التزلج والتزحلق عىل الجليد .ومن أشهر
تلك الجبال :بييالشنيتسا وياهورينا وايغامن وترسكافيتسا ،وتعترب تلك الجبال من أفضل وأجمل
املنحدرات الثلجية يف جنوب رشق أوروبا ،بل ويف أوروبا كلها.

جبل إيجمان
«إيجامن جبل نحبه ويحبنا» كلمة ترتدد بني كثري من البوسنيني ،عىل غرار قول الرسول الكريم صىل
الله عليه وسلم عن جبل أحد .ويردد البوسنيون تلك العبارة تعبريا عن العالقة التاريخية الحميمة
التي تربط هذا الجبل الشامخ بدولة البوسنة والهرسك.
فمن سفح جبل إيجامن ينفجر نبع نهر البوسنة يف منطقة «فرلو بوسنة» ومنها ينشأ نهر «بوسنة»
الذي هو أحد أسباب الحياة يف دولة البوسنة كلها.
جبل إيجامن الذي يزيد إرتفاعه عن  1500مرتا عن سطح البحر ،كان واحدا من الجبال التي أقيمت
عليها األلعاب األوليمبية الشتوية التي أقيمت برساييفو عام .1984
لكن رصيد إيجامن تضاعف عند البوسنيني ،بسبب الدور الذي لعبه هذا الجبل خالل العدوان الذي
تعرضت له البوسنة ( ،)1995 - 1992حيث مثّل إيجامن خط الدفاع األسايس عن رساييفو بل كان
نقطة تجمع إسرتاتيجية للجيش البوسني لإلستعداد وصد العدوان وتحرير أجزاء كبرية من البوسنة.
يوجد بإيجامن ما يزيد عن  15مسارا للتزحلق ،باإلضافة إىل  9مسارات مهيئة لتزحلق األطفال ،لذا
فهو املكان املحبب للعائالت ملامرسة التزحلق عىل الجليد خالل فصل الشتاء.
أما يف فصل الصيف والربيع فإن إيجامن هو املكان املفضل لرحالت امليش وركوب الدراجات والشواء،
كام يقصد السائحون املسجد الخشبي املوجود عىل إيجامن الذي بناه الجنود خالل الحرب ،ألداء
الصلوات.

جبل بيالشنيتسا
الجبل األبيض ،حيث يستمر مغطى بالثلج أكرث من  7أشهر يف السنة (نوفمرب  -مايو) ،هو الجبل
املثايل ملحرتيف التزحلق عىل الجليد ،حيث توجد عليه العديد من املنشآت الخدمية لتلك الرياضة
الشيقة.
هو أعىل جبل بني جبال رساييفو ،حيث يزيد ارتفاعه عن  2060مرتا عن سطح البحر ،وتتخلله العديد
من الجداول املائية ،مام يزيد من كثافة الغابات عليه كام يجعله ذاخرا بالقرى البوسنية التقليدية
(يسكنه حوايل  2500نسمة).
وبالطبع كان بييالشنيتسا الجبل الرئييس خالل األلعاب األوليمبية الشتوية التي أقيمت برساييفو
(فرباير .)1984

ﺗﻠﻔﺮﻳﻚ ﴎاﻳﻴﻔﻮ
ﻣﻦ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ
إﱃ أﻋﲆ اﻟﺠﺒﻞ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ اﻻﺛﻨني إﱃ اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻣﻦ  10ﺻﺒﺎﺣﺎ إﱃ  9ﻣﺴﺎ ًء
اﻟﺴﺒﺖ واﻷﺣﺪ
ﻣﻦ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ إﱃ  9ﻣﺴﺎ ًء
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات
+387 33 292 800
info@jpsarajevo.ba
www.zicara.ba
www.vijecnica.ba

إن اﻹﻃﻼﻟﺔ اﻟﺨﻼﺑﺔ ﻋﲆ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﴎاﻳﻴﻔﻮ ،واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻜﺮ أﻋﲆ اﻟﺠﺒﻞ ،ﺳﺘﺠﻌﻞ رﺣﻠﺘﻜﻢ ﻻ ﺗﻨﴗ!
جبل تربافيتش هو أقرب جبل ملدينة رساييفو مام يجعله مفضال لدى أهل املدينة والسائحني.

ﺟﺒﻞ ﺗﺮﺑﺎﻓﻴﺘﺶ ﻫﻮ أﺣﺪ أﻗﺮب أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻨﺰه ﻟﴪاﻳﻴﻔﻮ ﻣام ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻔﻀﻼ ﻟﺪى

وبسبب املوقع الجغرافـي امليرس ،واالرتفاع اللطيف ،والطبيعة الخالبة فهو األقرب إىل قلوب
أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺴﺎﺋﺤني.
عشاق الطبيعة والجامل.

ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﰲ اﳌﻴﴪ ،واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻠﻄﻴﻒ ،واﳌﻨﺎخ اﳌﻌﺘﺪل ،واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﻼﺑﺔ ﻓﻬﻮ اﻷﻗﺮب إﱃ ﻗﻠﻮب
 1959تم إنشاء تلفريك رساييفو ،مام يتيح الوصول إىل الجبل يف رحلة تستغرق
ﻋﺸﺎقيف عام
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
ائع.ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺮﻳﻚ.
ﻟﻠﺠﺒﻞ
اﻟﻄﻮﻳﻞ
اﺳﺘﺒﺪال
ﰲ ﻋﺎم1959 8
امـي ر
اﻟﺤﺎد بانور
اﻟﺘﺴﻠﻖمبنظر
االستمتاع
دقائقﺗﻢوتتيح
وﻟﻜﻦ ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ ،أﺛﻨﺎء ﺣﺼﺎر ﴎاﻳﻴﻔﻮ ،ﺗﻢ ﺗﺪﻣريه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

إن اإلطاللة الخالبة عىل مدينة رساييفو ،والطبيعة البكر أعىل الجبل

اﻵن ﺗﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﻠﻔﺮﻳﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻣﻦ وﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ إﱃ ﺟﺒﻞ ﺗﺮﺑﺎﻓﻴﺘﺶ ،ﻣام ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺰوار ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﻌﺪ
ﺗﺴﺘﻐﺮق  8دﻗﺎﺋﻖ وﺗﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع مبﻨﻈﺮ ﺑﺎﻧﻮراﻣﻲ راﺋﻊ.
اﻟﺠﺒﻞ ﰲ
ﻣﺬﻫﻞ إﱃ
رﺣﻠﺔ تنىس!
رحلتكم ال
ستجعل

مدينة ستوالتس:
هي مدينة غاية يف القدم والعراقة ،نشأت الحياة فيها عىل ضفاف نهر «بريغايف  »Bregaveمنذ آالف
السنني ،والشواهد عىل ذلك كثرية؛ من أهمها كهف «باداين  »Badanjالقديم .ويعد السابع من مايو
 1420هو تاريخ ميالد املدينة الرسمي حيث وجد وثيقة تحمل اسمها مؤرخة بذلك التاريخ.
وبرغم وجود املدينة ضمن محميات منظمة اليونسكو  UNESCOللمناطق التاريخية الهامة ،إال أن
التدمري واإلبادة طال العديد من معاملها التاريخية والثقافية خالل العدوان األخري (،)1995-1992
وعىل رأسها مسجد السلطان سليم (.)1590

مدينة بوتشتلي:
مدينة بوتشتيل املعروفة بقبابها القدمية ،وموقعها املتميز .تقف شاهدة عىل عراقة التاريخ وتأصل
الحضارة يف تلك املنطقة التي تعد من أجمل املناطق يف دولة البوسنة والهرسك وأغناها من الناحية
الثقافية والتاريخية ،حيث تجمع بني الطابع اإلسالمي الرشقي وطابع دول البحر األبيض املتوسط ،أول
ذكر لها يف كتب التاريخ هو عام  ،1444تقع يف سهل نهر «نرييتفا» ،عىل بعد حوايل  3كم من مدينة
تشابلينا يف جنوب البوسنة والهرسك .وقد ضمتها منظمة اليونيسكو إىل قامئة املناطق التاريخية الرتاثية
التي تحظى باالهتامم والحامية الدولية.

شالالت كرافيتسا:
هي درة الجنوب األقىص ،ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها ،تقع عىل بعد  40كيلو مرتا جنوب مدينة
موستار ،ويعد مكانا مثاليا للنزهة والسباحة واالسرتخاء ،حيث يوفر أحد أكرث املناظر روعة وجاذبية
يف الهرسك.
تنشأ الشالالت بفعل نهر «تريبيجات»  ،وتسقط من عيل ارتفاعات متابينة ما بني  28 – 25مرتا.
ومتتد بشكل مدرج بطول  120مرتا ،لتكون بحرية جميلة مثانية الشكل ،من املاء الصايف .وعىل جانبي
ذلك املدرج تنمو األعشاب والحشائش والنباتات وبعض الفواكه مثل التني والجوز.

مدينة غوراشده:
يف رشق البوسنة والهرسك ،يف الجزء األعىل من مجرى نهر «درينا» ،وعىل بعد  90كم تقريبا من
العاصمة رساييفو ،تقع املدينة الصامدة
غوراشده .تقع عىل املنحدرات الرشقية
لجبل ياهورينا ،عىل ارتفاع  345مرت عن
سطح األرض ،وبذلك فإنها تتمتع مبوقع
جغرايف واسرتاتيجي ممتاز.
وبرغم جامل غوراشده املتميز وطبيعتها
الهادئة إال أنك تشعر بأن وراء ذلك قوة
روحية ،واستعدادا دامئا للصمود واملقاومة،
حيث صمدت املدينة يف وجه واحدة من
أكرب محاوالت إبادة البوشناق املسلمني بعد الحرب العاملية األوىل ،ثم قاومت مرة أخرى وانترصت
بقوة وثبات عىل العدوان الرصيب يف أوائل التسعينات من القرن املايض ،حيث تعترب غوراشده هي
املدينة الوحيدة يف رشق البوسنة التي مل تنهار أو تسقط ،عىل الرغم من كثافة العدوان ورشاسة
القصف الذي تعرضت له ،وبرغم الثمن الفادح الذي دفعه أهلها من قتىل وجرحى.
يسكنها حوايل  23ألف نسمة ،ويقطعها نهر «درينا» املتدفق بسالسة وانسياب ،وتقوم جسوره
بالربط بشكل جميل بني شقي املدينة بقوة وترابط.

غراداتشاتس:
تقع يف شامل رشق البوسنة ،وتتبع إقليم توزال ،تقع غراداتشاتس عىل ارتفاع  129مرتا عن سطح البحر.

تحتضن قلعة من أهم قالع البوسنة ،قلعة تحمل اسم «حسني كابنت غرادتشافيتش» ،ذلك الجرنال
القائد الذي ناضل قدميا من أجل استقالل البوسنة .بدأ بناء القلعة عام  1765وانتهى .1824
كام تشتهر املدينة بوجود مساحات خرضاء واسعة تتوسطها بحريتان رائعتا الجامل ،مام يجعلها
مقصدا للعائالت البوسنية والسائحني من كل مكان.

محطات هامة في تاريخ البوسنة
  29أغسطس  1189تاريخ أقدم وثيقة باللغة البوسنوية.  25نوفمرب اليوم الوطني .1943  6أبريل يوم مدينة رساييفو .1945 29فرباير  1992االستفتاء عىل إستقالل دولة البوسنة والهرسك عن يوغوسالفيا اإلتحادية. األول من مارس  ، 1992يوم االستقالل (عن دولة يوغوسالفيا اإلتحادية).  22مايو  1992عضوية البوسنة يف األمم املتحدة.  11يوليو  ،1995يوم التضامن مع ضحايا اإلبادة الجامعية مبدينة رسبرنيتسا.  14ديسمرب  ،1995التوقيع عىل إتفاقية دايتون للسالم.  24أبريل  2002إنضامم دولة البوسنة والهرسك للمجلس األورويب. 19أكتوبر  2003وفاة الرئيس عيل عزت بيغوفيتش أول رئيس لدولة البوسنة والهرسك.15ديسمرب  2010إعفاء حاميل جواز السفر البوسنوي من الحصول عىل تأشريات دخول لدولمنطقة الـ شنغن.

أيام العطالت الرسمية بالبوسنة:
 1و  2يناير (رأس السنة امليالدية).
 1مارس يوم اإلستقالل.
 1و 2مايو (عيد العمل).
 25نوفمرب اليوم الوطني.
املناسبات الدينية
 7يناير ميالد املسيح (عند املسيحيني األرثوذكس).
عيد القيامة (عند املسيحيني الكاثوليك).
عيد القيامة (عند املسيحيني األرثوذكس).
أول وثاين أيام عيد الفطر.
أول وثاين أيام عيد األضحى.
 25ديسمرب ميالد املسيح (عند املسيحيني الكاثوليك).

أرقام الهواتف الهامة:
رشطة النجدة122 :
املطافئ123 :
اإلسعاف124 :
االستعالم عن الوقت125 :
املساعدة العاجلة عىل الطرق1288/1285/1282 :
املساعدة العاجلة عىل الجبال:
جبال رساييفو 062 654 156 :و 061 299 443
جبال ترافنيك 061 792 532 :و 061 373 841
لالستعالم عن أرقام هواتف محلية1182 :
استعالمات مطار رساييفو الدويل033 289 100 :
استعالمات محطة القطارات033 657 313 :
استعالمات محطة الحافالت033 213 100 :
تاكيس (يأيت للعنوان) 1515 :أو 1516
رشطة شؤون األجانب (:)Služba poslove sa strancima
الهاتف033 772 950 :
العنوانBraće Mulića 38, Sarajevo :
الربيد اإللكرتوينinfo@sps.gov.ba :
نعم الرفيق للسائح العريب يف البوسنة والهرسك
إعداد :محمد رشبـي
التصميم الفني :عفان شيكالو
تصميم اإلعالنات :عامر ماكيتش
تصميم الصفحة اإللكرتونية :أمري ماميشيفيتش

التصوير :مجموعة من املصورين املحرتفني
عدد النسخ 7000 :نسخة
لإلعالن يفmarketing@dalilak.ba :
ملزيد من املعلوماتinfo@dalilak.ba :

FLYBOSNIA

