
سياحة مدن

مدينة كييف عاصمة أوكرانيا
حيث غروب الشمس في العاشرة مساء

شكري كرم - طنجة

عندما تقول لشخص ما إن الشمس تغرب في الساعة العاشرة مساء، أو في الساعة 
فقدت وعيك  أنك  ويظن  منك،  ويستغرب  يتعجب  فسوف  ال��زوال،  بعد  والنصف  الثالثة 

ورشدك، والحقيقة أن األمر صحيح تماما وال عجب في ذلك.

المحاور لك  عليك بنصح ذلك الشخص 
البلد  ذلك  أوكرانيا  جمهورية  يزور  أن 
الجميل الذي يمتد ليلها في الصيف أربع 

ساعة.   عشر  ستة  الشتاء  وفي  ساعات 
الحالي  الظرف  يسعنا  لن  أنه  والحقيقة 
بها  تتصف  التي  المزايا  كل  لتغطية 

ساحة تحيط بها فنادق



أوكرانيا من طبيعة خالبة ومعالم سياحية 
التطرق  وال  ناسها،  ك��رم  و  متنوعة 
وخصوصا  فيها  العيش  إليجابيات 
البلدان  مع  مقارنة  المتميزة   أسعارها 

األوروبية األخرى، و ال لوصف مدنها 
التاريخية السياحية الهادئة وعلى رأسها 
العاصمة كييف التي سوف نعطي عنها 

نبذة جد قصيرة في هذه الورقة.

المدينة على ضفة النهر

المدينة ليال



تجمع مدينة كييف عاصمة أوكرانيا بين 
وسوف  والعلم،  الصناعة   و  الثقافة 
تكتشف أثناء زيارتك لها ذلك العدد الهائل 

والتكنولوجيا  المصانع  من  تضمه  الذي 
والمتاحف  التعليمية،  والمؤسسات 
المتنوعة ومزيج من الثقافات المختلفة. و 

ساحة عمومية

كييف عاصمة أوكرنيا



موسم الشتاء في كييف

موناستير -كييف



اسم  مدينة كييف مستمد تاريخيا من اسم 
األسطوريين  األرب��ع��ة  أح��د  "ك���ي"  
المؤسسين للمدينة، وهي من أقدم المدن 
من  بالكثير  ومرت  أوروب��ا،  شرق  في 
المراحل جمعت بين العظمة، والمتاعب 
ومحن الحرةب.أسست في القرن الخامس 
لتتمركز فيها العمليات التجارية. لتصبح 
مركزا  و  التجارة  في  رائ��دة  بعد  فيما 
حيث  والسالفية،   الشرقية  للحضارة 
ذلك   ورغم  شهرة.  عن  شهرة  اكتسبت 
فإن كييف لم تنجو من كوارث إنسانية،  

حيث دمرت خالل غزو المغول و الغزو 
معظم  وفقدت   ، 1240م  عام  التتارى 
مبانيها و نفوذها لعدة قرون، وكما يقول 
تستجمع  أن  قبل  كبوة،  لكل جواد  المثل 
أخرى  مرة  لتزدهر  الغزو   بعد  قواها 
في  الصناعية  الروسية  الثورة  خالل 
مضطربة  فترة  بعد   19 القرن  أواخ��ر 
عام  الروسية  الصناعية  الثورة  أعقاب 
عام  منذ  كييف  وأصبحت   .1917
1921 مدينة يعول عليها في جمهورية 
سنة  منذ  لها  عاصمة  وكانت  أوكرانيا 

ضفة ومباني



1934. وقد أصيبت بأضرار كبيرة مرة 
أخرى خالل الحرب العالمية الثانية لكنها 
وأهميتها  جماليتها  استعادت  ما  سرعان 
وحافظت  الحرب،  بعد  ما  سنوات  في 
على رتبتها الثالثة كأهم مدينة في االتحاد 
السوفيتي. وبعد انهيار اإلتحاد السوفياتي 
ظلت   1991 عام  أوكرانيا  واستقالل 
سكان  يبلغ  ألوكرانيا.   عاصمة  كييف 
كييف  2.820.000 نسمة، ومساحتها 
840 كيلو متر مربع بكثافة سكانية تقدر 
ب� 3 / كلم2 ، وترتفع عن سطح البحر ب� 

179متر. 

أهم المعالم السياحية
على  المنطوين  بأهلها  المدينة  تمتاز 
كما  الغير.  مع  الجيد  ونعاملهم  أنفسهم 
أوروبا  مدن  أقدم  بكونها  تاريخيا  تمتاز 
 1500 من  أكثر  منذ  تأسيسها  تم  حيث 
سنة ، ومن إيجابيات حظها أنها حافظت 
التي تشهد  القيمة  العديد من اآلثار  على 
الكاتدرائية  أهمها  من  و  عظمتها  على 
المسيحية األولى في منطقة "بيتشيرسكايا 
 Pechersk Lavra الف�����را" 
بموزاييك  المزينة  صوفيا"  و"كاتدرائية 
الحادي  للقرن  ورسومات يعود تاريخها 

مجلس
بلدية كييف



منظر 
بمدينة 

كييف

موسم الربيع في كييف



من  العديد  المدينة  في  ونوجد  عشر. 
المتاحف والمسارح. وتعد كييف منتجعا 
بها عدة حدائق  بيئيا رائعا حيث  نوجد 
ومنتزهات تجعلها بساطا أخضر وخزانا 
لألوكسجين لكونها تقع على ضفتي نهر" 
دنيبر" ، مما جعلها وجهة سياحية لمحبي 
السياحة البيئية والثقافية في آن واحد، و 

وجود  لزيارتها  تحفيزا  السياح  زاد  مما 
بنيات تحتية سياحية في المستوى العالي 
بمواصفات عالمية وطابع محلي ، تتجلى 
فندقية ومطاعم مختلفة  في عدة وحدات 
النكهة، وأندية للترفيه السياحي، ومالعب 

للرياضة السياحية.

منظر للمدينة


