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 بكل فرتات التاريخ و باعتبارها من أهم املدن حظي تاريخ

 طرابزون بالتميز باستمرار ، طبيعتها ، وثروتها الثقافية

 وأعاملها االنسانية و يف كل املجاالت كام يف مجال السياحة

 بقيت كواحدة من أهم املدن  ذات املوقع الجغرايف حتى

العرص الذي نعيش فيه

 موقعها ، و هيكلها الطبيعي املكون من زرقة املياه و

 طبيعتها الخرضاء و األصالة يف ثروتها الثقافية مع غريها

 من الفرص تشكل طرابزون مجموعة واسعة من املعامل

 التاريخية القيمة يف القرن العرشين . مبجموعة واسعة من

 األعامل التاريخية التي تعود ملئات القرون و كمعرض يضم

 جميع أطياف النباتات الخرضاء تسطع طرابزون كالكنز

 املتألق

 تعد طرابزون مبثابة بوابة بني أوروبا وآسيا و ذات أهمية

 متزايدة كمركز تجاري دويل . جامعاتها ، ميناءها الذي

 يعود لعصور قدمية ، مطارها الدويل ،  املناطق الحرة

 باإلضافة إىل أماكنها السياحية ، تعد القوة الرئيسية ومركزا

للجذب هذه األيام ، كام هو الحال يف املايض

Ali Fatih AKÇAY
www.homeoftrabzon.com

HOME OF TRABZON

5“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

دير البنات يف طرابزون
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عرض

مديرية الثقافة و السياحة يف طرابزون
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 تم بناء الدير بأسم األسود ويقال مبعنى

 الدبس يعتقد انه اىت اسم الدير من قرية

 الجبل االسود وميكن ربط كلمة سومال

 يف اللون االسود يف تصور مريم العذراء

 ووفقا للروايات:تأسس الدير من قبل

 اإلمرباطور البيزنطي ثيودوسيوس يف

 زمن>395_375<الذي اىت من اثينا ومن قبل

اثنني من الرهبان

 

 أعيد توسيع الدير وأصالحه يف عرص

 الرومانية الرشقية اإلمرباطور من قبل الجرنال

 جستنان يف القرن السادس عرش

 وكانت تصدر املراسيم التي تأيت إىل الدير

 يف فرتة  >1390_1349< من قبل ابن

 الكسيسوس الثالث عرش مانويل الثالث

 عرش

 يف عام >1461< دخلت الهيمنة الرتكية عىل

 رشق ساحل البحر األسود و أصبح السلطان

 العثامين يتلمس حقوق الدير وأعطى بعض

 االمتيازات الجديدة له

 يف القرن الثامن عرش تم تجديد جزء من

 جدران الكنيسة بحيث أصبحت مزينة

 بلوحات جديدة , ويف القرن التاسع عرش

 أصبح مثرياً لالعجاب مع إضافة املباين الكبرية

ويف هذه الفرتة عاش الدير عرص ازدهاره

 اثناء االحتالل الروس لطرابزون بني

 >1918_1916<استوىل الروس عىل الدير

 و تم افرغه متاما عام 1923 بسبب التبادل

 السكاين بني املسلمني والروم

 يوجد يف الدير عدة أقسام : مصليات ,

 مطابخ , غرف الطالب , دار الضيافة , مكتبة

 تابعة للدير املقدس تم بناء هذه املجموعة

. عىل مساحة واسعة من الدير
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ديرسومال
 تم انشاؤه عىل مشارف الجبل االسود يف

 منطقة ماجكا يف طرابزون يف قرية ألنت ديره

 ضمن حدود وادي ألنت ديره عىل ارتفاع

 حوايل 300 مغارة يف السهول الصخرية

 واملنحدرات الوعرة املوسع دير سومال .

 اشتهر بني الناس باسم “مريم العذراء“ توجد

 الغابات خارج منطقة السكن يف الدير
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 قد انشئ من قبل كستنتني كابايانديس خلف

 منطقة سوغوك سو يف طرابزون يف مطلع القرن

 التاسع عرش

 يحمل املبنى اثار العامرة االوروبية والنهضة

 الغربية واستخدمت الرموز االوروبية بكرثة يف

 املبنى

 قرص أتاتورك , يف الطابق األريض مدخل اىل

 قاعة الخطابات وقد اقيم فيه عشاء من بلدية

.طرابزون اىل أتاتورك يف 15 سبتمرب 1924

 كام يوجد فيه صور ألتاتورك من رحالت مختلفة

 يف جميع أنحاء البالد و يف الطابق األول عىل

 جدار غرفة املعيشة يوجد خريطة تركيا و

. عليهاعالمات بقلم الرصاص الخاص بأتاتورك

 وقد زار القائد الكبري أتاتورك طرابزون ثالث

 مرات

 زيارة أتاتورك لطرابزون للمرة األوىل كانت يف

 سبتمرب بتاريخ 1924 ، و يف 15 سبتمرب ذهب

 برحلة إىل سوغوك سو واسرتاح هناك لفرتة من

الوقت

 عندما جاء أتاتورك للمرة الثانية إىل طرابزون يف

 نوفمرب ترشين الثاين 1930  متت استضافته يف

جناح خاص وأعرب عن رسوره و امتنانه الشديد

 القائد الكبري أتاتورك عاد لزيارة طرابزون للمرة

 الثالثة يف يونيو 1937 ملدة ليلتني يف قرصه .يف

 ليلة 11 يونيو اتخذ أتاتورك قرار وهب جميع

 املوجودات يف الجناح لألمة الرتكية الحبيبة ، و

 قال : “إن ثروة االنسان املعنوية يجب أن تكون

 يف نفسه . و من املمكن للممتلكات أن تعطيني

 األهمية. لكني سأكون مرسوراً إن منحتها

“ للشعب

 أصبح مكان اقامة أتاتورك يف طرابزون مقصداً

للزوار كمكان تاريخي

 قرص أتاتورك
 يقع القرص يف بستان صنوبر صغري يف منطقة

 املياه الباردة , تم بناءه من قبل مرص يف

 بداية القرن العرشين 1923ويعترب من الكنوز

التاريخية

 قام أتاتورك بزيارة طرابزون يف عام

 >1937_1930_1924< و قد كان يقيم يف

 جناح يف القرص وقد فتح متحف أتاتورك

 ويضم أشياءه التي كان يستخدمها من قبل

بلدية أسطنبول بعد وفاته
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 يف املدخل الغريب للمدينة عىل الطريق الساحيل

 الرسيع يقع املتحف البيزنطي يف طرابزون

 ، الذي يعد واحد من أهم املعامل األثرية

  للمبنى. سنة 1238 - 1263 ، و يف زمن مانويل

 كومنينوس ، استخدام السالجقة نحت الحجر

 وأسلوب األقواس البيزنطي ،و القباب الجورجية

 ذات األشكال البصلية ، و تم بناؤه ككنيسة مع

 دير . بعد فتح طرابزون تم تحويلها بأمر من

 السلطان محمد الفاتح إىل مسجد عام 1511،

 وكان قد استخدم املبنى كام كان كمسجد

 لسنوات عديدة قبل الخضوع لعملية ترميم

كبرية يف عام  1864

 يف السنوات التي تلت الحرب العاملية األوىل

 تم استخدام آياصوفيا كمستشفى عسكري

 ثم تم استخدامه كمستودع للتخزين ثم عاد

 ليستخدم كمسجد مرة أخرى بني السنوات

 1962-1958  و بعد عام 1964 قررت املديرية

 العامة للمؤسسات بالتعاون مع جامعة أدنربة

 اعادة تنظيف اللوحات الجداريه وتم افتتاحه

 كمتحف

 برج الجرس تم انشاؤه بني عام 1426-1427.

 و هو برج ملراقبة النجوم يقع 25 مرت غرب

 بناء املتحف ، كام تم استخدامه إلعطاء دروس

 يف علم الفلك ، وكذلك يعتقد أن الربج كان

.. يستخدم مبثابة منارة

 يف 28 يونيو 2013 ، وبعد 52 عاما أعيد افتتاحه

 للعبادة كمسجد أثناء صالة يوم الجمعة . يعد

 بناء املسجد ذات أهمية كبرية بسبب امليزات

.. التاريخية ، لذا تم فتحه للزوار األجانب أيضاً

آيا صوفيا
 واحدة من أروع األمثلة يف وقت متأخر كنيسة

 بيزنطية ذات قبة مرتفعة ذات ثالثة مداخل

 من الطرف الشاميل والغريب والرواق الجنويب

 القبة الرئيسية للمبنى كانت مغطاة بزخارف

 مختلفة

 و سقفها من الداخل مزين بالفسيفساء و

 محمولة بحجارة ضخمة إلعطاء ارتفاعات

 مختلفة

 فضال عن أعامل مرموقة من الفن املسيحي

 من الحجارة الزخرفية التي ميكن أن تظهر

تأثري الفن اإلسالمي يف الفرتة السلجوقية

َوأَنَّ الَْمَساِجَد لِلَِّه فاََل تَْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا



املتاحف و األماكن التاريخية املتاحف و األماكن التاريخية

14 15HOME OF TRABZON www.homeoftrabzon.com

İb
ra

hi
m

 H
O

TA
M

A
N

İb
ra

hi
m

 H
O

TA
M

A
N

M
et

in
 Ö

ZT
Ü

R
K

KANUNI SULTAN SÜLEYMAN 
OTTOMAN CULTURE HOUSE

اورت حسار
 يعدها املؤرخون أول مدينة مستوطنة يف

 املنطقة ، وقبل قرابة 4000 سنة جاء اىل

 طرابزون عرب طريق  القوقاز من آسيا الوسطى

 يف أقوام من الرتك يعتقد أنهم من مؤسسيها

 . هذه املدينة الجميلة التي تضم عدة أصول

 من البرشية منذ أقدم العصور كاملجتمعات

 القوقازية  األصلية والفرس والرومان والعرب

 والبيزنطيني والسالجقة و الكومننس ،  و بعد

 تعاقب السيطرة عليها لعدة فرتات وبتاريخ

 26 أكتوبر 1461  غزاها السلطان العثامين

محمد الفاتح و ضمها إىل األرايض الرتكية

 بتاريخ 12 نوفمرب 2012 اعتمد مرشوع قانون

 ينص بأن العاصمة هي طرابزون كام تم تحديد

 . اسم املنطقة املركزية فيها حصن أورتاهيسار

 كأكرب حي يف املدينة يعد أورتاهيسار يف الوقت

 ذاته من أقدم األماكن املأهولة ذات الرتاث

 التاريخي والثقايف يف املحافظة ، من أورتاهيسار

 وسط مدينة طرابزون و عىل طول الساحل ميكن

 لنا أن نرى أنقاض القلعة التاريخية التي بنيت

 لحامية املناطق السكنية .. تظهر أطالل القلعة

 أهميتها التاريخية التي تعود آلالف السنني

 املقاومة التي أبدتها  عرب مئات السنني و مازالت

 تقف شامخة

   

 يعدها املؤرخون أول مدينة مستوطنة يف

 املنطقة ، وقبل قرابة 4000 سنة جاء اىل

 طرابزون عرب طريق  القوقاز من آسيا الوسطى

 يف أقوام من الرتك يعتقد أنهم من مؤسسيها

 . هذه املدينة الجميلة التي تضم عدة أصول

 من البرشية منذ أقدم العصور كاملجتمعات

 القوقازية  األصلية والفرس والرومان والعرب

 والبيزنطيني والسالجقة و الكومننس ،  و بعد

 تعاقب السيطرة عليها لعدة فرتات وبتاريخ 26

 أكتوبر 1461  غزاها السلطان العثامين محمد

الفاتح و ضمها إىل األرايض الرتكية

 

 زارها املستكشف الشهري ماركو بولو و روي

 غونزالس و دي كالفيجو و ايوليا جلبي و تشارلز

. تكسيه و فاملرياير كلهم مرو بها كسياح

 كام تعد مركزاً لفتح السلطان محمد الفاتح ,

 و فيها تم تنصيب يافوز سليم سلطاناً , و هي

 املكان الذي ولد فيه السلطان سليامن القانوين

 , كام زارها أتاتورك ثالث مرات , و كتب عنها

 الكتاب بأن مدينة طرابزون تعد جزء مهم من

 الرتاث و التاريخ منذ العصور القدمية نظراً

 ملوقعها عىل طريق الحرير الذي كان مركزاً

 تجارياً هاماً
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  هو أحد أهم اآلثار املعامرية التي تم انشاؤها

 باتقان من حيث البناء و املوقع و الطراز

 املعامري الذي يعكس حضارة طرابزون يف

 القرن 19 . تم بناؤه من قبل أحد أغنياء

 طرابزون صاحب أحد البنوك و يدعى كوستايك

 تيوهيباكتوس يف أواخر القرن 19 . البناء مكون

 من أربع طوابق باالضافة للطابق األريض . كان

 يعكس بشكل كبري طراز العامرة األوربية بحيث

 تم احضار مواد البناء من ايطاليا . لذا يعد هذا

 الرصح أحد أهم األبنية يف القرن 19 و قد تم

 تزيني جميع الطوابق ما عدا القبو باألشكال

الجصية و الرسومات اليدوية

 بني عامي 1918-1916 تم استخدام هذا البناء

متحف طرابزون

 كمقر من قبل قوات االحتالل الروسية ثم تم

 بيعه الحقاً لنمليزادلر . يف عام 1924 متت

 مصادرة البناء من قبل الحكومة و تم استخدامه

 بقرار من املفتش العام الثالث كمدرسة للفنون

 النسوية ثم عاد بعدها ليكون متحفاً بقرار من

 وزارة الثقافة

 استمرت فرتة ترميم هذا البناء لعدة سنوات ثم

 بتاريخ 22 نيسان 2001 تم افتتاحه كمتحف

. طرابزون للزائرين

 قام أتاتورك بني 17-15 أيلول من عام 1924

 بعمل زيارة إىل طرابزون برفقة زوجته لطيفة

 هانم

 و بتاريخ 15 أيلول أقام رئيس البلدية آنذاك

 حسني كازاز حفل عشاء عىل رشفه دعا إليه

 سكان طرابزون و ألقى عليهم خطاباً ملئ

باملديح لهم

 يف القبو وجدت آثار من التحف األثرية و

 االتنوغرافيكية و بعض التحف الربونزية و التي

  تعود للعهد الكالسييك و آثار تعود للفرتات

 الرومانية و البيزنطية باالضافة إىل اآلثار

 الغثامنية و بعض اآلثار محلية الصنع
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 عند زيارتكم ملعرض مدينة اسطنبول

 ستشاهدون كل ما يتعلق بطرابزون من ناحية

 التعليم و الرياضة و الصحافة و االعالم و

 الصحة و الثقافة و الفنون . تم تسجيل تاريخ

 طرابزون املنقول شفهيا و كتابياً بكل ما يتعلق

 ميثل الخلفية الثقافية التي تعود ألكرث من أربعة

 آالف سنة من الروايات و األساطري و باسمه

 كتبت القصائد . حصن أورتا هيسار هو قلب

 طرابزون . بعد الفتح العثامين أصبح حصن

 أورتا هيسار مركزاً للقيادة و بنفس الوقت

 هو املكان الذي ولد و ترعرع فيه السلطان

 سليامن القانوين . تم انشاؤه من قبل بلدية

 أورتا هيسار و قد ساهم بإثراء الهوية الثقافية

 و التاريخية لطرابزون و ذلك لغناه باملعروضات

 التاريخية الهامة . حيث يحتوي عىل مئات

 البطاقات الربيدية و الصور و املعامل األثرية

معرض مدينة طرابزون متحف طرابزون التاريخي
 بالبنية الجغرافية و الهندسة املعامرية و النسيج

 االجتامعي و الثقايف و الهيكل االقتصادي و

 الحرف التقليدية و السياحة و يوفر عروض

 ثالثية األبعاد أيضاً . و هو من األماكن التي

يجب عليكم زيارته

 لطرابزون و النقوش التي تعود للقرن ال20

 كام يحتوي العديد من األفالم الوثائقية و بعض

 صور الصحف و املجالت و النضال الوطني

 باالضافة إىل آالف الوثائق التجارية و التاريخية

 التي تعود ألوائل الفرتة الجمهورية . و من

 املوجودات بني الوثائق التي ميكن أن نسلط

 عليها الضوء هناك وثيقة حملت توقيع مصطفى

كامل أتاتورك
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 و قد افتتح متحف طرابزون الريايض يف

 23 أيلول من عام 1996 و اعتباراً من

 عام 2011 واصل عمله مببنى جديد

 تحت اسم مصطفى كامل ايكنجي

 . يضم املتحف عدداً من الكؤوس

 متحف طرابزون الريايض
شامل إيكنجي

 و املالبس القدمية و الشهادات و الجوائز و

 الكؤوس األوروبية التي حصل عليها الرياضيني

 من النوادي . و هو من املواد القيمة يف تاريخ

 طرابزون و التي يجب معرفتها

 كام يعرض املتحف املعلونات الرياضية و كل

 النجاحات التي حققتها النوادي من عام 1967

 و مبراكز متقدمة . مام شد مشجعي هذه

 النوادي لرؤية تاريخها الريايض

 تشتهر مدينة طرابزون بأنها واحدة من أهم

 و أقدم املدن التي تتمتع بحضارات و ثقافات

 إنتاج الحرير منذ 4000 سنة من التاريخ

 القديم و قد استضافت أيضا طرابزون العديد

 من الحضارات األخري املختلفة. باإلضافة

 إيل أنه تجمع يف طرابزون العديد من القيم

 الثقافية الهامة األخري من العصور العثامنية

 والسلجوقية الت تنتمي إىل الفرتة من القرن

 16 إيل القرن ال18، و الغالبية العظمي املتبقية

 من هذه الثقافات املختلفة  القرآن الكريم،

 و الكتب الفقهية، و إعجاز القرأن الكريم،

 املحفوظات، و الرسائل و املقاالت املوجودة

 يف األرشيف. باإلضافة إيل أن طرابزون تحتوي

 عيل أماكن و مناطق محيطة بالحامية الكافية

 كمحمية لآلثار التاريخية و تحتوي عيل

 مخطوطات، و املكتوبات، و معادن أثرية، و

.قطع فضية قيمة، و شيشة مطرزة.... إلخ

متحف الحرير

 ولد جودت صوناي يف منطقة أتاكوي عام 1900

 كان رئيًسا لألركان العامة للجمهورية الرتكية

 ملدة 5 أعوام . توىل رئاسة الجمهورية كام كان

 عضواً يف مجلس الشيوخ . و تويف عام 1982 .

 و يف عام 2001 تم افتتاح منزل جودت صوناي

 كمعرض يضم أشياء و صور تذكارية جميلة .

 يقع املعرض أو املنزل عىل بعد 21 كيلو مرت من

 مدينة جاي كارا يف منطقة أتاكوي التي تقع يف

 هضبة السلطان مراد عىل طريق جاي كارا

بيت جودت صوناي
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 متتد سلسلة من الجبال بشكل موازي للبحر

 يف منطقة البحراألسود . لطرابزون هناك

 من محيط البحر للجبال طرق مطولة . عند

 الصعود من أحد هذه الطرق من أكجابات أو

 أحد التالل املرتفعة ميكن لنا أن نرى بالقرب

 من البحر مجموعة من املنازل التاريخية

الرائعة يف أورتا محلة

 الطرق معبدة بالحجارة و األرصفة األلبانية .

 ملئات السنني بقيت آثار أقدام املارين من هذه

الطرق

 ميكن أن تخطف أنفاسكم رائحة الورد و

 القرنفل و االورتانجاالر و أشجار الفاكهة عند

 الجلوس يف وسط أكجابات و عند تقليب النظر

 بوسط هذه األحياء ستشعرون بجاملها الذي

 يعود ملئة عام . اذا كانت املنازل ذو حظ بهذا

 املوقع فهل من املمكن أن يكون أصحابها بال

حظ ؟

 الذين يعيشون يف أحياء أخرى غري أكجابات

 مثل أورتا محلة اضطروا للهجرة يف فرتة

 االحتالل ألنهم مسلمون . يف تلك األيام تم

 تدمري قسم من منازل املسلمني و صارت حطاماً

 . يف وسط منطقة أكجابات

 كان غري املسلمني يف وسط حي أكجابات

 يعلقون عىل شبابيك منازلهم أعالم العدو

منازل أورتا محلة
. لحاميتها من القصف و الرسقة

 و سيأيت اليوم الذي يضطر فيه هؤوالء ملغادرة

  منازلهم

 ميكننا قراءة ما حصل من أحداث تاريخية

 لسنوات يف ميدان الحي و بيوته و شوارعه و

 جامعه و كنيسته و مدرسته مع حدائقه بألوان

 أزهارها و نوافريها املنمقة و قد قرر مجلس

 املدينة أن يكون أكجابات و ما بقي من آثار

 املدينة يف وسط الحي عضواً أساسياً يف تاريخ

املدن

 عىل مر التاريخ، وخاصة لوقوع طرابزون عىل

 مفرتق طرق التجارة بني الرشق والغرب يف

 طريق الحرير استدعت الحاجة ألقامة خانات

 تاريخية للسكن و االسرتاحة . و من أحد هذه

 الخانات أالجا خان الدي يقع يف سوق النحاسني

 وهو مبنى من ثالثة طوابق و فناء

 مل يعرف التاريخ الحقيقي النشاء الخان و

 الحامم املجاور له لكنه يعود حسب املعلومات

 للقرن الثامن عرش . تم عمل جدران الخان من

 الحجارة املستطيلة ذات النوعية الجيدة . و إىل

 يومنا هذا ال يزال الخان يعد مبثابة مركز للحرف

 اليدوية

خان أالجا

وبزار السوق
 سوق بادستان: وهو من األسواق القدمية

 واملغلقة يف املدينة، إذ يتميز هذا السوق بالفن

 املعامري العثامين، فمن يزور هذا السوق

 سيشعر حتامً بأنه يف العرص العثامين، ومن أبرز

 بضائع هذا السوق هي: القامش، والذهب،

الزخارف، والهدايا التذكارية، واملجوهرات
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 يقع يف مركز مطل عىل التالل يف مدينة بوزتيبيه

 مجمع الدير بني عىل قسمني اثنني من

املدرجات محاطة بسور عال للحامية

الدير الثالث

 تم إصالحه عدة مرات يف زمن ألكسيوس

 )1390-1349( و اتخذ شكله النهايئ يف القرن

ال19

 الحالة األوىل للدير كانت تضم صخرة الكنيسة

 مع املاء املقدس يف الجنوب و نقوش يف حجارة

 الكنيسة عند مدخلها تتألف من عدد قليل من

 الخاليا و رسومات  لزوجة ألكسيوس ثيودورا و

والدتها و صور لواقعة ايريني

دير البنات

 يقع عىل بعد 3 كم جنوب رشق طرابزون بالقرب من وادي ديغريمني

 .ديريه مبنطقة بوز تيبيه , بني يف عام 1424

 ويتألف من كنيسة صغرية وخاليا الدير يف الجنوب الرشقي و 

 مجموعة من املباين يف مساحة مستطيلة الشكل ، يوجد يف الوسط

، محراب واحد من للكنيسة

 و يف الشامل يقع برج الجرس الغريب ،. تم إصالحه بناء الدير عدة

مرات. اللوحات الجدارية داخل الكنيسة تعود إىل القرن ال18

 يقع دير أيا فارفارا بالقرب من دير سوميال مبارشة. و يعترب التاريخ

 الحقيقي إلنشاء هذا الدير غري معروف بسبب املميزات و الخصائص

 املعامرية والزخرفية التي تعود إيل القرن 18 و 19. و قد اعتقد الجميع

 أن هذا الدير قد بني عيل صلة و قمرابة من دير سوميال، و قد اعتقد

 أيضا أن هذا الدير سيتابع دير سوميال و يكمل كدير لألرضحة أيضا.

 تعترب األحجام داخل هذا الدير صغرية للغاية و محاطة بسور واقي مع

 كنيس، و تظهر حائط الوقاية و الكنيسة و ما بها من حامية إيل أنها

 من أهم أماكن الحامية األساسسية يف يومنا هذا. توجد الكنيسة يف

 وسط الدير يف مجمع واحد. و يتم دخول الكنيسة من باب واحد فقط

 و هو البوابة املوجودة يف الجانب الجنويب، و يوجد نافذة صغرية داخل

الكنسية توجد لإلضاءة

دير كامياكيل

دير أيا فارفارا

 قرية كريميتيل التابعة ملنطقة ماجكا  يقع الدير

عىل بعد كم 7 غرب

 وهي تقع يف غابة الصنوبر عىل بعد 14 كم

 من ماجكا . يف الجدار الخارجي الشاميل من

 الكنيسة يوجد ثالثة لوحات جدارية متثل الجنة

 والجحيم، والجدارية التي تصور موضوع يوم

 ، القيامة

تم التخيل عن الدير يف عام  1923

 لكنه ال يزال يحافظ عىل حيويته و جامله

دير فازيلون

 كان يعرف من قبل باسم دير برييستريي ، تم

 انشاؤه يف القرن الثامن يف منتصف حي ماجكا

بالقرب من قرية شيمشرييل كوشتول

 وقد أنشئ عىل كتلة صخرية زادت من

 متانة البناء و تم الحقاً عمل بعض اإلضافات

 والرتميامت

 يف عام 1923 تم اخالء الدير مع تبدل السكان

 و بقي الهيكل الحايل من الجسم الرئييس ولكن

تهدمت بعض الجدران

دير كوشتول
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 تبعد عن طرابزون مسافة 99 كيلومرت و عن

 مدينة تشايكارا مسافة 19 كيلومرت . كام تقع

 أوزونجول عىل ارتفاع 1090 مرت عن سطح

 البحر . و يف قرية رشاه أدى انزالق األتربة و

 الصخور يف عام 1600 إىل إغالق وادي هالديزن

. لتتشكل بحرية طبيعية جميلة

 و أخذت البحرية و املنطقة املحيطة اسم

 أوزونجول حيث جذبت أوزنجول انتباه السياح

 املحليني واألجانب بأماكنها السياحية الجملية

جداً

 كامليش يف طرابزون و املناطق املحيطة بوادي

 هالديزن و مشاهدة الطيور و كذلك الجولة يف

 الغابات و مناظر النباتات و منازلها الخشبية

 ذات العامرة التقليدية و جامل بحريتها بني

 املرتفعات املحيطة بها كجبل يايالو الذي يرتفع

 3325 مرت عن وادي هالديزن

 كام لعبت غابات الصنوبر ذات املناظر 

 الطبيعية الخالبة يف منطقة هالديزن التي

 تغطي املنحدرات الحادة حول البحرية الطبيعية

 التي تشكلت نتيجة إلغالق السد . يظهر سمك

 السلمون املرقط األصيل يف بحرية أوزنجول

 بشكل جميل و يرتفع منسوب املياه املوسمية

 بفارق ضئيل جدا. تقريبا حجم ارتفاع البحرية

 1090 مرت إىل 1000 مرت ، يف حني عمقها 500

 مرت و تقع عىل بعد 15 مرت من الغابات املحيطة

بها

أوزونجول
 تجتمع أوزونجول املناظر الطبيعية التي

 تكون مزيجاً من الغيوم ناصعة البياض

 وغاباتها الخرضاء و زرقة سامئها ... مع كل

 نفس تأخذونه يف أوزونجول تشعرون بتدفق

 لتيارات هواء مياه البحر األسود إىل داخلكم

“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

الرتاثات الطبيعية الرتاثات الطبيعية
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 تعد بحرية سريا أهم و أجمل بحرية طبيعية

 يف طرابزون و أكجابات . تبعد عن طرابزون

 مسافة 12 كيلومرت و عن أكجابات مسافة 8

 كيلومرتات و تقع يف حدود منطقة يلدزيل .

 طولها 1200 مرت و عرضها 150 مرت و أقىص

 هي بحرية قد تكونت نتيجة لبنية املدينة

 الجغرافية. تحتوي بحرية السمك عيل العديد

 من ينابيع األسامك. تنحرض هذه الينابيع من

 عيل هضبة حيدر نبي البحرية. يتم استخدام

 هذه املنطقة كمكان للرتفيه و التنزه حيث أنها

 تستقبل العديد من الزوار خالل فصول الصيف

 .والشتاء للتمتع بجامل الطبيعة الخالبة

بحرية سريا بحرية السمك “باليقيل
 عمق لها هو 20 مرتاً

 تشكلت بحرية سريا عام 1950 نتيجة انهيارات

 لألتربة شكلت منحدراً أعطاها عمقها و أدى

 انغالقها من الجهة األمامية أيضاً باالنهيارات

 األرضية لتصبح بحرية طبيعية

 يف عام 2010 تم اعالنها كحديقة طبيعية و  

 مفتوحة للزوار بحيث ميكنهم التمتع بامليش

 عىل أطراف البحرية و عمل رحلة جميلة

 لألماكن املحيطة بالبحرية كام تم تأسيس أماكن

الستجامم الزوار األجانب

“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 
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 واحدة من أطول املغارات يف العامل كام ومن

 املسلم به أيضا أنه طوال العام داخل كهف

 يوجد جدول صغري يبقى نشطا طول العام

 ، يقع الكهف عىل كتل من الصخور التي

 تطل عىل وادي وجدت عليه قلعة كايادوغان

. التاريخية

 تقع مغارة تشال عىل بعد 5 كيلو مرتات

 جنوب غرب مدينة دوزكوي التابعة ملحافظة

 طرابزون و بارتفاع 1050 مرت عن سطح البحر

 اتخذت موقعها يف وسط احدى املناطق يف

 قرية تشال

 يف مدخل الكهف يخرج من تحت األرض قناة

 مياه تكون واسعة يف الداخل و يرتاوح اتساعها

 بني مكان و آخر . و بعد 200 مرت من مدخل

 املغارة تتفرع إىل فرعني . الفرع األيرس يصل

 طوله إىل ما يقارب 150 مرت تشكلت يف نهايتها

 بسبب االنهيارات غرفة ذات مصاعد ينبع منها

 املاء

 أما الفرع األمين فيصل طوله إىل ما يقارب 400

 مرت و بعد ما يقارب 60 مرت من طول هذا

الفرع يوجد بحرية و شالل

 حدث كسور يف أنتظام الصخور داخل املغارة

 كتشققات و تم عمل اصالحات للكيلو مرت

األول للمغارة صاحبة األربعة كيلومرتات

مغارة تشال
 يف عام 2003 تم فتح املغارة بجدولها و شاللها

 و بحريتها و منافذها الصاعدة  و أحجارها

 الجريية للسياح . و أصبح يزورها سنوياً من

50-30 ألف سائح

 تحيط باملغارة غابات الصنوبر باالضافة لجبال

 دوغان كايا و الحديقة الطبيعية ذات الجامع و

 املرافق الرتفيهية املوجودة بجانب مغارة تشال

  و الصواعد و النوازل الطبيعية بأشكالها الرائعة

 و يف بعض األحيان يصل عمق جدولها إىل 1.5

 مرت , شالالتها مع بحرياتها تجذب الكثري من

 السياح يف كل موسم

 تشري املصادر املكتوبة األوىل يف املنطقة أن

 وجدت أناباسيس يف طرابزون عام 401 قبل

 امليالد ، القائد الروماين ومبساعدة 10000

 جندي عملواعىل اسرتدادها من اليونانيني

 مع وقوع عرشة آالف و هناك كتاب يصف

 املعركة  القضية جلبت طرق محتملة بني

 الجيش بايبورت طرابزون من أناباسيس ،

 والوثائق املتاحة ، والتي أجريت عن طريق

 فحص املعلومات األساسية يف املنطقة التي

 يحددها العمل امليداين من الجزء تصل اىل

 طرابزون إىل أن تكون وضعت وفقا للمعايري

أناباسيسعودة العرشة آالف
 الدولية. ميكننا الذهاب للدرب التاريخي سريا

 عىل األقدام. وقد تم فحص الطرق، ومناطق

 التخييم واملوارد املائية والنباتات والحيوانات

 وهي مناسبة لنحو اسبوع يف معسكر مع

 اإلقامة أو امليش ملسافات طويلة. جوموشان

 هي أجمل الهضاب يف طرابزون ، والخشب

 والنجوع واملياه التي ال نهاية لها، ومن املقرر

 افتتاحه يف املستقبل القريب مع خدمة جميع

 محبي الطبيعة باالضافة للمرافق و الخدمات

 عىل طول الطريق

“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

الرتاثات الطبيعية الرتاثات الطبيعية
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 اآلغاج باش هي مستنقعات بني طرابزون

 واملقاطعات الحدودية يتم عبورها من

، سورميني

 وتقع عىل هضبة يصل ارتفاعها 1950-2100  

 مرت ، تبحث متقطع

 مع ما يقرب من 350 هكتار من أكرب وأعىل

 االرتفاعات تحافظ عىل جميع مالمح الرتاث

 الطبيعي لرتكيا الذي يجب أن تكون محمية

 يف جميع أنحاء العامل بحكم الحدود الجنوبية

 لألرايض يف نصف الكرة الشاميل. غنية بالنباتات

والحيوانات و تحوي أندر أنواعها يف تركيا

 الذي يجعلها ذات سامت هامة من حيث

 األراض واملساحة ، تندمج أنواع املحفوظات

أرايض اآلغاج باش )رأس الغابة(
 البيئية واملناخية املتواجدة  يف املنطقة مع

بعضها منذ 10000سنة

 ومن املعروف اآلغاج باش باعتبارها واحدة من

 مسارات هجرة الطيور األكرث أهمية يف الرشق

البحر األسود و حوض كاراديريه

 كان ملستنقع الطريق و طريق القوافل نصيب

يف حكايات الجد كوركوت ورحالت أوليا جلبي

 بالتأكيد ال بد من حامية أرايض اآلغاج باش

 واملرتفعات املحيطة بها ؛ألهميتها الطبيعية

 والثقافية و يف مجاالت السياحة البيئية ،

 ومشاهدة الطيور، و تصوير الطبيعة، له مكانة

 هامة  يف تركيا واملنطقة مع إمكانيات كبرية

 للبحث العلمي

 واحد من الطرق التاريخية األهم يف طرابزون

، واملنطقة

 فرع من طريق الحرير التاريخي يعد طريق

القوافل

 من العصور القدمية إىل القرن 20 ،عام 1970

 يشكل طريق القوافل طريق تاريخي يستخدم

 بشكل فعال

طريق القوافل كروان يولو
وفتحت الطريق اليوم للسيارات يف نفس املسار

 باعتباره وسيلة هامة للسياحة يف طرابزون

 طريق القوافل عرف يف وقت متأخر و يقع عليه

 ، 5 من القالع، وجزء من االستخدام الفعال ل7

 فنادق صغرية و أكرث من 10مساجد تاريخية ،و

 3 كنائس،و أكرث من 100 من القصور التاريخية

واملنازل والجسور وهناك نوافري

 واألماكن، واملسارات الحجرية التاريخية

 لطريق القوافل ، املوجودة حول أكرث من 30

 من الينابيع بجوار املباين التاريخية وجبل ماي

 األسطوري هو جبل السياحة البيئية، ومشاهدة

 الطيور،و تصوير الطبيعة، والعلوم، ورحالت

 السفاري و الخيل، وامليش، والتخييم، والسياحة ،

 والسياحة الثقافية، ما جعل من طرابزون وجهة

سياحية هامة

“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 
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 يقع حي ماجكا يف طرابزون داخل حدود 

 املدينة ويف إقليم رشق البحر األسود

 ؛ من وسط طرابزون و يتقدمه ب 48 كم

 الطريق الطويل الذي يربط املتنزهات الوطنية

مبدينة ماجكا بوسائل النقل

 السمة الرئيسية لرثاء الحديقة الوطنية محطة

 دير سوميال مع موقع ألنت ديريه وادي وهيكل

الجيومورفولوجية

 تأسس يف االرتفاع300 م يف السفح الغريب أللنت

ديريه دير سوميال بني تكرميا ملريم العذراء

 الحديقة الوطنية تضم مجموعة غنية جدا من 

 النباتات تشكل شجرة التنوب الرشقية الغطاء

النبايت السائد فيها
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 تعترب شالالت اسام سو هي أحد أعيل شالالت

 البحر األسود من حيث االرتفاع. تقع شالالت

 اسام سو يف حي أراقيل عيل طريق بايبورت

 يف منطقة تشاطاق. يوجد أيضا بالقرب من

 شالالت اسام سو أمقابر قاراماشا املتصلة بقرية

أي طاش

 هي قوافل رحالة عرفت منذ ال قرن ال 18 يف

 أحياء بايبورت و جوموش هانا  مبدينة طرابزون،

 حيث أن هذه القوافل املتحركة ميكنها استيعابة

 حركة اإلقامة بشكل آمن وسط بيئة آمنة.

 هذه القوافل الرحالة ال تقوم بتوفري حركات

 الإقامة فقط، بل يوجد قافالت رحالة أيضا بها

 أماكن للعبادة و التعبد، و أماكن متاحة للعناية

 بالخيول، و الجامل و الحيوانات .. إلخ. ال تزال

 هذه القوافل الرحالة محمية يف حي أراقيل

حتي يومنا هذا

شالالت اسام سو

حانات جولوشا

 حديقة ألنت ديريه
الوطنية

 عىل بعد 48 كم من محافظة طرابزون أيضا

 عىل بعد 19 كم من عند سفح جبال رشق البحر

 األسود ورشق األناضول  تقع هاميس كوي عىل

 الوالتي مع بلدة ماجكا وحدود زيغانا

 كانت الطريق الذي يربط بني البحر األسود

 والرشق رشق الصني األناضول يف عهد

 االمرباطورية العثامنية ، و كانت محطة اسرتاحة

 للقوافل القادمة من الدول اآلسيوية مثل العراق

 و إيران . اليوم تقام فيها العديد من الفعاليات

 الثقافية األكرث أهمية يف العامل ، مثل مهرجان

 الحلوى كل صيف واملعروفة  باسم بودنغ األرز

الشهرية

هامس كوي

“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 
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 يعود بناء هيكله الرئييس لعام 914 . و

 استخدمه ملك الكومنينوس يف تلك الفرتة باسم

 كنيسة مريم ألنت باشيل ككنيسة رئيسية آنذاك

 و قد جاء ذكر بنائها لتكون كاتدرائية وفق 6

 مخططات تم االتفاق عىل واحدة منها و هو

 الشكل الذي نراه قامئاً منذ القرن الثاين عرش

إىل يومنا هذا

 كان املخطط الرئييس يضم ثالثة أبهاء مع

 محراب نصف دائري من الداخل و مضلع من

 الخارج باالضافة إىل صحن الكنيسة الداخيل و

الخارجي

 و وفقاً للسجالت فقد أقام السلطان محمد

 الفاتح فيها أول صالة جمعة بعد الفتح و تم

 تحويلها إىل مسجد كام تم تأسيس مدرسة

الفاتح بجوارها
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“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

 يعد الفن االسالمي يف طرابزون من أقدم

 األمثلة و ذو براعة فريدة من نوعهاو ألجل

 تخليد ذكرى والدته قام السلطان يافوز سليم

 ببناء مجمع غرب حصن أورتا هيسار بالقرب

 من جرس زاغنوس . مل يتبقى من املجمع

 إال الجامع و القرب أما وقف طعام الفقراء و

 املدرسة و الحامم و املكتب فقد ُهدمت .

 و تشري بعض املصادر إىل أن هذا العمل تم

مسجد و قرب غولبهار هاتون
تشييده يف العام 1514

 ال يوجد نقوش أو كتابة عن انشاء الجامع .

 بني املسجد يف بدايات العرص العثامين مام

 جعله مغايراً لطريقة البناء العثامنية بحيث

 يدخل ضمن مجموعة الجوامع التي تعترب

زاوية

 تم استخدام الرخام ذو اللون الرمادي الداكن و

 األبيض املصفر لعمل الحوائط و النوافذ و آخر

رواق املصلني و األقواس

 يف حني تم عمل املحراب من املرمر . أما

األطراف فتم تزيينها بزخارف نباتية منمقة

 يوجد بنهاية املحراب مقرنصات مزخرفة و يف

 الزاويتني العلويتني يوجد عقدتني لكل منهام

 زخرفة بشكل وردة . كام تم عمل املنرب من

الرخام بشكل مبسط

جامع الفاتح الكبري يف أورتا هيسار

املساجد املساجد
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 يف فرتة حكم السلطان القانوين كان اسكندر

 باشا والياً عىل طرابزون وقد ساهم إىل حد

 كبري يف إعادة بناء املدينة و كان املسجد واحداً

مسجد اسكندر باشا
 من أهم اسهاماته

 م أي 936 هجري . كام تم إصالح الهيكل

 الحايل يف عام 1882 1529 عىل بوابة الدخول

نجد كتابة تدل عىل تاريخ بناء املسجد عام

أيضا

 تقع يف الفناء مدرسة تم هدمها ، كام متت

 إزالة املقربة من الجانب الغريب و مل يبق أمام

املسجد سوى قرب اسكندر باشا

 ألحقت بعض األرضار بآثار املسجد بسبب

 اإلضافات واإلصالحات التي تحققت يف أوقات

 مختلفة . لكنه بقي يحتوي عىل حجارة جيد

جدا

 صنعت املئذنة باسلوب التناوب من الطوب

 واألحجار امللونة . و كان املخطط الرئييس

للمبنى مشابه ملسجد الخرضاء يف اإلزنيقية

 تم بناؤه يف طرابزون من قبل املنقذ والحامي

 القديس إغنيوس و كانت أول كنيسة يف ذلك

 الوقت

 ومن غري املعروف متى تم االنتهاء من بناء

 هيكلها األول لكن وجد باحثون يف نقش مؤرخ

 تم العثور عليه وهو ينص عىل أن الكنيسة تم

بناؤها عام  1291

 هيتجمع ثالثة محاريب كام تم اقامة مكان

 الطعام النسور و الحامم خارج املحراب

 األوسط  هيكلها الحايل ال يحتوي عىل صحن

 الكنيسة و

 بعد فرتة من فتح طرابزون أضيفت املئذنة إىل

 املدخل الشاميل ملبنى مسجد. كام متت اضافة

. املحراب الرئييس

 و تم اقتتاح مدخل آخر للمسجد و تم اكساء

 املحراب بالحجر و متت صناعة منرب من

 األخشاب البسيطة

 يتكون املنرب من الخشب املعمول بإتقان

 ولكن بشكل بسيط و هناك أيضا زخارف قيمة

رسمت داخل املسجد

مسجد يني جمعة

 تم بناؤه يف طرابزون يف حي بوز تيبيه

 التاريخي املعروف . يف فرتة حكم السلطان

 أورهان و أمر ببناءه القايض شمس الدين

 سامي كبيت للدراويش و تم تسميته بالجد

 أورهان أهي و يذكر أنه يف املسجد التزال

األرضحة يف املكان إىل يومنا هذا

 هنا كان بنوا املسجد الذي يحمل نفس االسم.

 وقد قام والد حاجي حقي باملساهمة يف إصالح

مسجد أهي افرين ديدي

مسجد الجد أهي افرين

املساجد املساجد
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هضبة قادر أالق/ تونيا
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“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

 هضبة سيس داغ العالية و يصل ارتفاعها إىل

 2182  مرت وميكن الوصول إليها من خالل

 طريق املضيق مركز السياحة

املرافق املختلفة املتاحة مبساحة 25 كم

 رابع يوم سبت من شهر يوليو من كل عام،

 آالف من الناس يقومون بحضور املهرجان

 التقليدي. الطبول - قرون - كامن حولها عىل

 شكل حلقة، وعقد يدا بيد، يلعب حورون .

 الصداقة واألخوة ، واملعارض السالم

هضبة سيس داغ

 وتأسست القرى يف املنطقة ، من الجبال إىل

البحر عىل حق يف وديان األنهار

 يف فصل الشتاء، وقرية دينلينيليزيك مرت من

قبل يف وظائف موسمية والحرف اليدوية

 يأيت الربيع يف آذار ونيسان يفتش املجاالت ، و

تزرع املحاصيل يف مايو

 العائالت التي هاجرت إىل منزل يف الشهر أو

 نحو ذلك النجوع الجلوس هنا. خصوصا يضطر

قرية مدفوعة للهجرة

 سيتم ترحيلهم إىل الينابيع حتى نهاية سبتمرب،

بداية من يونيو

هضبة كاديراالك

الهضاب الهضاب

شالالت بحرية صندق / شال بازاري
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“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

 تقع عىل بعد 12 كم جنوب مقاطعة دوزكوي

 عىل الطرق الرتابية وميكن وصول ارتفاع الهضبة

إىل 1900 مرت

 الكهرباء والربيد، والنوافري، و البنية التحتية،

 و جزار،و بائع خضار، واملخابز، واملجلس كله

موجود بالقرية

هضبة هاجكا

 ترتبط هضبة كايابايش ببلدة دوز كوي التابعة

  ملحافظة طرابزون

 و مبكان ليس ببعيد عن املدينة ميكن الذهاب

 إليها بشكل مريح جداً و االستمتاع بالجامل

الفريد لهضبة يايال

 كام ميكنكم االقامة هناك ان أردتم

 تقع هضبة يايال عىل ارتفاع 1800 مرت ة تحيط

 بها غابات الصنوبر من كل جانب لتكون

واجدة من أجمل املناظر الطبيعية

كايابايش هضبة

الهضاب الهضاب

هضبة قايا بايش / أقتشاباط
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“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

 ماجكا  لل-مريم العذراء )سوميال( الطريق

 13 كم والبحر من أرموتلو حول 2504 م

 املرتفعات، كريانتاش واألنهار، إذا أيكان يف

 ليفاي ، كوروغول ، ميرساش ، فورنوب ل، تتوفر

 كاساب أوغلو ، جامع املضيق من أورتاأوبا،

ديريه بويو الينابيع

بحرية تشاكر

 هضبة سلطان مراد تقع 54 كم شامل

 محافظة طرابزون ضمن مقاطعة ماجكا 25

 كم غرب ينابيع مياه الرشب تستمد من أيدن

 تيبيه  الكهرباء ومياه الرصف.. كل عام آالف

 من األشخاص يزورون قبور الشهداء الذين

استشهدوا يف خنادق الحرب العاملية األوىل

هضبة السلطان مراد

الهضاب الهضاب

طائر األق جريدانيل املغني الصغري
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“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

 تقع هضبة النبي خرض يف منطقة أكجابات

 عىل ارتفاع 1450 – 1500 مرت و متتاز بطبيعتها

  الخالبة

 و يف عام 1998 م و مع تأسيس بلدة يايال تم

 ترجيحها كواحدة من أهم املنتجعات و األماكن

  السياحية يف منطقة البحر األسود

 طريقها مفتوح صيفاً و شتاًء لعربات النقل

التجارية و الرحالت التي تنقل السياح

 يف كل عام بني 20-19 منشهر متوز تقوم

 جمعية النبي خرض بدعوة لعمل فعالية

 مهرجان كبري يف املناطق العشبية التابعة لهضبة

أرغانوس

 كانت تعرف هذه الهضبة سابقا باسم ينابيع

 هالديزان، وهي تعرف اآلن باسم هضبة دامري

 قايب. و تعترب هذه الهضبة أيضا من أهم أسباب

 تشكل بحرية أوزون جول. فهي هضبة تنحدر

 منها املياه من عيل ارتفاع 3376 مرت، و يوجد

 حول منها خور بحريات هالديزان التي تصب

 منها املاء دامئا مع األنهار الجليدية و بهذا الشكل

 .قد تكونت و تشكلت بحرية أوزون جول

 ليك تستطيع الوصول من هضبة دامري قايب

 إيل بحرية أوزون جول يجب املرور من طريق

 الغابات حتي مساة ما يقرب من 12 كيلومرتا.

 فاملنظر من هذه البحرية رائع جدا مع وجود

 الهواء البارد و النظيف، و حركة الرياح و الضباب

 الخفيف الرائع يعطي منظر خالب و رائع. ميكن

 أيضا املكوث حول هذه البحرية الجميلة أو

املكوث يف خيام حول املياه املتدفقة الرائعة

هضبة النبي خرض

 السبع بحريات بهضبة
دامري قايب

الهضاب الهضاب

طريق سانتا/ أرسني
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“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

 تقع هضبة بازارجيق يف قرية هضاب مركزية
 عيل بعد 43 كم من جنوب طريق قارادارا

 ببايبورت، و ميكن الوصول إليها عن طريق املرور
 بطريق ياغموردارا، و منه إيل طريق جوموش
 حانا، و منه إيل أيدن تابا، و منه إيل باي بورت
 . تقع هذه الهضبة يف منطقة مغطاة بأشجار

 الصنوبر وتحتوي عىل هواء الربيع البارد النقي.
 تجذب هذه الهضاب و الشالالت السياح و

 اهتامم السياح خاصة يف فصول الصيف حيث
 أنه يوجد بحرية شالالت رائعة، و منطقة للتنزه،

 واملياه الباردة الجليدية... إلخ. ، خصوصا يف
 فصل الصيف. يوجد عند مدخل بحرية هضبة

 بازارجيق كهف بازارجيق و الذي أعلن من قبل
 وزارة السياحة بأنه أحد أهم مراكز السياحة يف

 املنطقة. عىل مدى السنوات ال 20 املاضية أصبح
 هضبة بازارجيق و التي أعلنت باظارجيق من

 قبل وزارة السياحة بأنه أحد أهم مراكز السياحة
 يف املنطقة بالفعل أهم مصدر إعجاب سياحي يف

.املنطقة بفضل جامل طبيعتها الخالبة الساحرة

هضبة بازارجيق

 يعترب جبل مادور هو أعيل جبل يقع يف حي

 كوبرو بايش بطرابزون  عىل ارتفاع 2742 مرت،

 و هو أعىل جبل يف املنطقة. و تغطي املناطق

 املحيطة بالجبل من الينابيع الجبلية. مثل: هضبة

 كشك، الهضبة الصخرية، و هضبة سوالق، و

 هضبة كاالجيق.... و غريها من الهضاب األخري

 املوجودة عيل جبل مادور. يوجد جبل بولوط

 سفح الهضبة الجبلية به تقع عيل ارتفاع حوايل

 70 مرت من جبل مادور. يشعر جميع الزائرين

 بالفرق عيل جبل مادور حيث األحجار واألرايض

 الرطبة واألنهار والصخور و ارتفاع الجبل العايل و

.جامل املنظر منه

هضبة مادور

الفراشة الزرقاء متعددة العيون

الهضاب الهضاب
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“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

 األعامل املزركشة الصغرية تستخدم يف بالد ما

 بني النهرين منذ 2500-3000  عام قبل امليالد

 “الصورة أيضا األناضول تستخدم أيضا من قبل

 اليونانية القدمية والرومانية“ أنه من املعروف

 أن انتشارا. بعد القرن ال15 مشرتك يف رشق

 وجنوب رشق األناضول والتفريغ بالطريقة

 الداغستانية يف طرابزون يتم التعبري عن ذلك

 من قبل حريف لهذا الغرض. ، ميكن اعتبار

 طرابزون عمل الصغرية ومجموعات القهوة

وعلبة الشاي

زركشة مخرمة

 وظيفة الشخص الذي يدعى القزاز . و تعني 

 العمل الحريري و هو فن من داغستان يدل

 عىل صنعة أصلية لسكان املنطقة ميكن أن

 يضاف معها الذهب والفضة، ويتم فيها

 أيضاً استخدام شعر ذيل الحصان أو األلياف

 الحريرية و سالسل املواد الخام، والكرات،

 وأمناط أخرى، كاملجوهرات، و خاصة يف زخرفة

 املالبس النسائية ، فقد استخدمت يف زخرفة

الخيول والعربات التي تجرها الخيول واللباس

 أول من الذهب الخالص 24 قرياط أو محض

 وضع الفضة 1000، إىل سلك رفيع يف 0.08

 ميكرون. هذا يف سلك سامكة الشعر، ملفوفة

 ضيق مثل القوس عىل الحرير باستخدام

 عجلة الغزل تصل إىل مرونة وسمك معينة.

 وبذلك سمك األسالك هو املادة الخام الرئيسية

 من الفن القزازيه. هذا السلك، ويتم إنتاج

القزازيه
 أجزاء مختلفة باستخدام تقنيات الحياكة

 اليدوية متاما. مصممة وفقا للمنتج، والجمع

 بني جزيئات صغرية جدا، قالدات الحديثة

  والكالسيكية، واألقراط واألساور والقالئد

ويتم إنتاج الوردية والسياط

استقرت حول طرابزون من البحر األس

 إىل آسيا الوسطى وتركيا ، تعد املنطقة واحدة 

 من الركائز األساسية لطرابزون والتي تبني تطور

 فن صناعة املجوهرات والتعدين ومعالجة

الحجر إىل يومنا هذا

 يف طرابزون و بعد الفتح  الذي قام به السلطان

 محمد الفاتح يف عام 1461 ، تم باستخدام

 الحيوانات نقل الفضة الخام من مناجم الفضة

 باالقليم إىل ميناء يف الجزء الخلفي من طرابزون

 ، ليصل عام يف اسطنبول وغريها من املدن

 الساحلية معها عرب السفن، كام ساهمت يف

التجارة وحفر اآلبار يف طرابزون

شبكة طرابزون

 املنسوجات التي تتم باألنوال خشبي يف

 اليدوية كيشانالر النساء املحلية نفسها، إذا

 اتصالهم بيستيامل الخرص ديه بيستيامل دينا

 أمناط مختلفة عن بعضها البعض يف كل منطقة.

 مصنوعة من فوة كيشان بيستيامل ، أقمشة

 الكتان املنسوجة يدويا وميكن استخدامها عىل

حد سواء يف الحياة اليومية وألغراض الزينة

كيشان

الصناعات اليدوية الصناعات اليدوية
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 وتستند عمليات صناعة السكاكني عىل خام

. الحديد و تعود ل 3000 سنة

 وقد استخدمت هذه الدراسة من جنوة . بعد

القبارصة األتراك واصلوا هذا العمل والتقاليد

 اشتهرت بأنواع شفراتها ، و اإلسفني مزدوج

 ، وأنواع سكني ، كسكاكني الصيد و سكاكني

الفاكهة وعادة ما تكون لالستخدام كل يوم

انزالق السكني

 ومن املعروف أن منطقة رشق البحر األسود

 لديها جوانب جيولوجية من أغنى رواسب

النحاس يف األناضول

 املواد الخام التي تم الحصول عليها من معالجة

 رواسب النحاس يف منطقة طرابزون هي

 يف أيدي الحرفيني املهرة يف ورش العمل يف

طرابزون

 كام ال تزال تجري يف طرابزون صناعات النحاس

 التقليدي والربونز والنحاس وتجهيزات املطابخ

املصنوعة من مجموعة متنوعة من املواد

النحاس

 يف مقاطعتنا، يتم حياكة سالل مصنوعة من

رشيط البندق يف حي تقريبا

 وقد استخدمت أنواع سالل مختلفة لوظائف

 اإلنسان املختلفة يف مختلف مناطق البحر

 األسود

 بشكل عام، الستعادة والذراع ويضع أهداف

 لقب الصورة هي لخدمة. عىل سبيل املثال، بن

 الخبز، سلة الخلفية، سلة ثالثة القاع، واألنواع

سلة الجوز مثل عربة الشاي هو متاح

حياكة السلل

 اشتهرت طرابزون بنسج الصوف املصبوغ أو

غري مصبوغ

 وغري مصبوغ يكون من الصوف الخالص،

واأللوان الطبيعية هي األبيض والبني

 كام اشتهرت بصناعة الجوارب املصنوعة يدويا،

 الجوارب الرجالية والجوارب النسائية، و

الجوارب املحبوكة لألطفال

 وجوارب الزينة املثلثة ذات الزخارف يف

طرابزون

الجوارب

 استخدمت املالعق من قبل يف طرابزون و لكل

 ملعقة اسم معروف وفقا لنوع وحجم مثل

املالعق الكبرية و مغارف

 من شجرة البقس عادة ما تنمو يف مقاطعتنا

ومنطقتنا اليومرا

 ملعقة خشب البقس هي أشهر أنواع املالعق

الخشبية

مالعق الخشب

الصناعات اليدوية الصناعات اليدوية
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İbrahim HOTAMAN
لحم أكجابات



املتاحف و األماكن التاريخية املتاحف و األماكن التاريخية

62 63HOME OF TRABZON www.homeoftrabzon.com62 HOME OF TRABZON www.homeoftrabzon.com

İb
ra

hi
m

 H
O

TA
M

A
N

İb
ra

hi
m

 H
O

TA
M

A
N

 

63

İb
ra

hi
m

 H
O

TA
M

A
N

İb
ra

hi
m

 H
O

TA
M

A
N

 

“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

 ذكر للبحر األسود، واألنشوجة ميكن أن يتبادر

اىل أذهاننا ألول مرة املأكوالت البحرية

 األكرث الحبيب واألنشوجة جعلت الكثري من

 املواد الغذائية يف املنطقة، تركيا والبحر األسود

تحتل مكانة مهمة يف املطبخ

 يوجد أيضاً أغنيات مكتوبة يف العصور األوىل

تتحدث عن أنواع األسامك يف العامل

 يشكل الصيد أيضا واحدة من سبل العيش

 للناس املزمع إقامتها يف املنطقة الساحلية يف

محافظة طرابزون

 مدينتنا لديها امكانات غنية من املأكوالت

 البحرية وصيد األسامك. التجارية واألنشوجة،

 وهو النوع األكرث انتشاراً يف البحر األسود يف

 تركيا من حيث اإلنتاج لديها حصة 91.01٪،

 وتقدم معظم اإلنتاج من منطقة رشق البحر

األسود

 سمكة األنشوجة

 سيد أكجابات الكفتة تنترش محليا خارج حدود

 الذوق ، ولكن اليوم عىل سمعة البالد تشهد

الطلب عىل الغذاء عامليا

 تم اختيار العشب بعناية لتغذية املاشية يف

 مرتفعات تلك املنطقة. يستخدم األعصاب

 وتحولت إىل الدهون الزائدة دون اللحوم

 املطحونة. يتم االحتفاظ هذه اللحوم يف خزانة

 اليوم بعد أن يتم طهيها وتستخدم يف اللحم

املشوي

نحن ندعوك لتذوق نكهة اللحوم يف أكجابات

لحم أكجابات

 ويتم عجن الزبدة مع العجني باليد ، و تضاف

 إليها كمية من الجبنة املحلية و منتجات

 اللحوم املطبوخة وذلك باستخدام  فرن

الحجرالشهري يف طرابزون

 من املهم عند عمل الكعك مزج املواد

 املستخدمة وفتح و تخمري العجني لتحسني

   املذاق و اعطاءها شكلها املختلف

 ونحن نويص جميع ضيوفنا حني عودتهم إىل

 الطريق التي تقع قرب سورميني بأكل الكعكة

اللذيذة

صناعة مخبوز البيدا

 من واكفه كبري يخبز يف فرن من الحجر وال

 سيام الشكل والطعم ليس فقط يف تركيا

ورشائح تباع من الخبز

 خصوصا خبز الفرن، األمر الذي يجعل نوع

 خاص من الحجريستخدم يف فرن الخبز واملاء

 والخشب والطحني والخمرية، والهواء، والشكل

والوزن والطبخ هو من األساسيات

 عىل الرغم من توافر هذه املعايري إال أن هذه

 النوعية من الخبزال تنتج يف جميع أنحاء بالدنا.

 هناك حرفيني يف املنطقة يقومون بتدريب

 املتدربني يف الفرن ، يك تستمر تقاليد هذا النوع

 من الخبز الذي تعد أهم سمة له أنه مخبوز يف

فرن من الحجر والخشب

خبز واكفه كبري

ثقافتنا التقليدية ثقافتنا التقليدية
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“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

رغيف الخبز
 خبز الذرة هو الخبز املصنوع من

 الدقيق من معالجة دقيق الذرة بعد

الخبز

 ويتم بإضافة كمية صغرية من السكر ثم

طهي دقيق الذرة وامللح املخمر

 زبدة تونيا جاءت عام 1887 إىل محافظة

 طرابزون من سالنامة ، وقد أثنى عليها و

 اعجب بها السكان املحليون  وبالتايل أصبحت

 زبدة تونيا تستخدم يف كثري من املناطق يف

البالد

اتهم الزبدة واألوساط الطبية لسنوات دامئا

 فإنه يثري الكولسرتول. وبالتايل يؤدي إىل ارتفاع

 ضغط الدم، و احتشاء عضلة القلب، و أنه

 يؤدي ألمراض مثل السكتة الدماغية. ومع ذلك،

 عىل نطاق واسع كان استخدام الزبدة  بدالً عن

الزيت كام أجدادنا

 زبدة تونيا

 وقد بدأت زراعة الشاي يف املنطقة يف

العام 1930

 بعد خمس سنوات من زراعة النبتة و 3

 مرات يف العام ميكن أن تعطي نبتة الشاي

 محصولها. ويزرع الشاي خاصة يف الجزء

الرشقي من مدينة طرابزون

الشاي

 ذكر التاريخ بأن املكرسات كانت تؤكل و تخزن

عىل مر العصور

 ومنطقة رشق البحر األسود عىل وجه 

 الخصوص فيها جزء كبري من أماكن زراعة

املكرسات

الذي هو رشيان الحياة لالقتصاد املحيل

 دور مهم جدا يف الحياة الدينية من البندق

 الرتكية القدمية، ولكن أيضا كان يعترب رمزا

 للسالم. تعترب املكرسات أيضا يف بعض الدول

مثل تركيا

البندق

ثقافتنا التقليدية ثقافتنا التقليدية
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 بعد الحرب العثامنية الروسية عام 1853

 حدث نقص يف املواد الغذائية واملالبس مام

جعل األمور أكرث تعقيدا

 كان الجنود يحتاجون إىل الغذاء بشكل يومي

فكانو يتناولون األرز مع الخبز

 بالنظر إىل الوزن الحايل يف عام 1856 كان

 وزنه األرز خمسة )5( كيلو جرامات ، ألجيال

 ال يزال إنتاج األرز تحت اسم أرز كالكان

أوغلو يف منطقة بازار كابيه

أرز كالكان أوغلو

 املعروفة باسم نخيل الجنة “ يستخدمها “

 الناس يف الشتاء للوقاية من العديد من األمراض

 ، خاصة رسطان، الربسيمون يساعد مع عىل

 البقاء عىل قيد الحياة يف الربد بني -12 18 درجة

 ، كام له دور مهم يف جامل البرشة والنظام

 الغذايئ  عىل الرغم من أن لها رواجا مثل املواد

 الخام يف الصناعة

الربسيمون

 كارامييش هي طبفات من الفاكهة البلدية

 والعنب البلدي والكرز  ، املعروف أيضا باسم

 تشكو تنال . متتد شهرته من البحر األسود،

 واملنطقة الرشقية من منطقة القوقاز، برج

 الثور، و مرمرة، الشاملية والرشقية. عموما هذا

هو مثرة املناطق املعتدلة

كارامييش

 مصنوعة ليغارب من التوت أو الربتقال ومربيات

الفاكهة بشكل كبري

 وهكذا، عىل حد سواء لالستفادة من الثامر

وتزيني الطاولة يف وجبة اإلفطار

ليغارب

ثقافتنا التقليدية ثقافتنا التقليدية
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 القيمق نكهته الخاصة يف طرابزون,ال سيام

 رسيعة التحضري مع وجبات الطعام وتعد

 من دقيق الذرة والزبدة والجنب واملاء

وامللح,تقدم عندما يبدأ الجنب بالذوبان

 الكرنب يوجد يف الوجبات الرئيسية يف

 املناسبات الخاصة يف رشق البحر األسود

 وهو رشط الغنى عنه يف سفرة الطعام.تكون

منوعة منها السادة ونصفها ذرة,اللحمة

 املخلل واحد من املقبالت الرئيسية التي

 توضع مع الطبق الرئييس,يتألف الطبق من

 الفاصوليا الخرضاء مع البصل واملخلالت

وتحمص بالزبدة ويرافقه خبز الذرة

يعترب واحد من ألذ األطباق يف قامئة الطعام.

 تحرض من الطحني والبيض والبقدونس تعد

 يف املاء املغيل وبعدها تقال بالزيت وتؤكل

بسعادة

كومياك

كومياك

محشوالكرنب األسود

تقلية املخلل

كيكانه

ثقافتنا التقليدية
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“ رض لحا ا توقيع  و   ، يض ملا ا “عالمة 

 املالبس املحلية هي واحدة من أهم عنارص

 الثقافة,ومناخ املنطقة,وطريقة حياة

 الناس,وتوفري املعلومات حول العديد من

القضايا مثل املعتقدات الدينية

 تشتهر طرابزون يف سوق الشال هو سوق من

 املالبس النسائية التقليدية,يعد واحد من أهم

العنارص األكرث أهمية يف الثقافة التقليدية

 وقد خرس الكثري من املمتلكات,عىل الرغم من

 أنه ال يزال يحتفظ بحيويته.ميكن القول أن

 سوق الشال ميثل طرابزون حتى هذه املالبس

 النسائية متثل البحر األسود

  املالبس املحلية     

 الذراع هي لعبة شعبية بطريقة تقليدية,من

 الصعب جدا القيام بعمل ما مبفردك يف البحر

 األسود ,يحتاج العمل يف البحر األسود يد بيد

 والعمل معا,البحر األسود يف كل مجده,يتمتع

 بكل الصفات املميزة من شعب املنطقة

 واملناخ ومن عوامل تأثري منط الحياة الطبيعة

 الجغرافية.منها حركة األمواج للبحر األسود

 وتأثر البنية التحتية يف املناخ ميكنك أن تعيش

 الفصول األربعة يف يوم واحد,وبدأت بعرض

اللعبة يف الزفاف للتسلية

 حورون

ثقافتنا التقليدية ثقافتنا التقليدية

 حورون
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 عنوان الطبيعة الخالبة التي ال ميكن االستغناء

 عنها هو طرابزون حيث الطبيعة الخالبة

 الغنية باللون األخرض  وهو لون الطبيعية و

 األشجار مع اللون األزرق و هو لون البحر

 الساحر لجذب األنظار و اإلنسان للتفاعل

 مع جامل الطبيعة. ميكن الخروج يف الرحالت

 الطبيعية وسط النباتات الغنية والخصبة

 و الهواء النقي. ميكنك الخروج يف مسارات

 تسلق الجبال. إذا كنت ال تحب مامرسة

 رياضة السري أو امليش، فيمكنك استكشاف

 جامل الطبيعة الخالبة عن طريق رحالت

 سيارات الجيب للسفاري و التمتع بالطبيعة

 بها. و ملن يحب رؤية مزيج اللون األخرض و

 األزرق معا الكتشاف جامل الطبيعة بشكل

 أكرب ميكن رؤية الطبيعة الخالبة بالكامل من

 املظالت و ركوب املنطاد. و ميكن ايضا مامرسة

 رياضة ركوب األمواج يف البحر أو النهر لعشاق

.األدرينالني واإلثارة

 تعترب رحالت املسارات و تسلق الجبال أحد

 أهم الرياضات التي متارس يف طرابزون. و

 من أهم مسارات رحالت الطرق هو مسار

 جبل كولني. يبدأ هذا املسار من حي ماتشقا

 بطرابزون من الهضبة املتصلة بجبل كولني،

 و مير بهضبة جبل كولني، و هضبة فيجانوي،

 و ينتهي املسار عند هضبة ليشار. و بعد أن

 ننتهي من هذا املسار، يف نهاية األسبوع األول

 من شهر يوليو، ميكن أن نذهب لزيارة ينابيع

 املياه الباردة. ميكنك بناء معسكر و خيم

 ملامرسة امليش ملسافات طويلة يف الجبال. و

 بالتايل ميكن يف هذه الحاالت مامرسة رياضة

 تسلق الجبال بأساليبها املختلفة. و يعترب أهم

 مسار لتسلق الجبال هو مسار أوزونجول –

.)دامري قايب – قاراقايا )تشاي قارا

 يتم مامرسة رياضة املنطادات و ركوب

 املظالت من املنحدرات الشديدة يف طرابزون،

 و تعترب طرابزون من أهم املدن التي ميارس

 فيها رحالت و مسارات املظالت يف العامل. يبدأ

 مسار املظالت من أعيل تل مبحافظة أكيازي،

 و منها إيل 25 كم  من تل أقتشا قاال، و منها

 إيل تل دوزكوي هاتشقا و الذي يقع عيل بعد

 35 كم، و منها ينتهي املسار بالهبوط إيل أهم

 تل يف طرابزون و يف املنطقة و هو تل أوزون

.جول

 و من أهم طرق مسارات املظالت املفضلة 

 هو أوزون جول - هضبة قاراستال/ أوزون

 جول - هضبة قاراتشيامه/ أقتشاباط قارا داغ

 ماتشقا - أوجاقيل - هضبة جبال كولني -

هضبة فيجانوي - هضبة ليشار

 هضبة ليشار - هضبة قايا بايش - هضبة

هاتشقا - قرية دوزكوي

أوزون جول - هضبة قاراستال

 أوزون جول - هضبة قاراتشيامه

)أقتشاباط قارا داغ )حيدر نبي

 “من أمام يايال كانت “هضبة كانت

 بلدة تشال كوي من محافظة دوز كوي -

دوغان قايا تشاير باغي

تشاي قارا - قاراتشام - صووانيل - قومشار

طريق صعب نوعا ما  - 47.48 كم

 أطا كوي - طرابزون ) الجمهورية الرتكية(، حول

حميص كوي

طريق صعب نوعا ما - 12.16 كم

 حميص كوي - طرابزون )تركيا( - هضبة سلطان

مراد - بايبورت أيدن تابا

طريق سهل - 39.26 كم

 أربايل - طرابزون )تركيا( - أوزون جول - أوزان

جييل - جبل صووانيل

رياضات الطبيعة

 رحالت املسارات و
تسلق الجبال

املنطاد و املظالت

رحالت املسارات
رحالت مسارات املظالت

 طرق مسارات الرحالت
الخارجية

 )حيدر نبي( من أمام يايال كانت “هضبة

 كانت“/ بلدة تشال كوي من محافظة دوز

 كوي - دوغان قايا تشاير باغي. و من أهم

 رحالت املظالت هي رحالت املظالت التي

 نقوم بها فوق أوزون جول لرؤية الطبيعة

.الجميلة الخالبة من األعيل

طريق صعب نوعا ما - 46.63 كم

 أوزون جول، طرابزون )الجمهورية الرتكية(-

حيدر نبي - أقتشا باط

طريق صعب نوعا ما - 27.17 كم

 قوروتشام، طرابزون )تركيا(- أوزون جول -

هضبة جاليستار

طريق صعب نوعا ما - 11.28 كم

-)أوزون جول، طرابزون )الجمهورية الرتكية

 أراقيل - شالالت قاراماشا - نهري ياغمور -

جوموش هانا

)أراقيل، طرابزون )تركيا

باشيك دوزو - إييك سو

طريق صعب نوعا ما - 125.41 كم

)باشيك دوزو - طرابزون )تركيا

طريق صعب نوعا ما - 677.93 كم

)نهري قوشان دارا - طرابزون )الجمهورية الرتكية

طريق إستايل القسم. 1 / 1.31 كم

طريق صعب نوعا ما - 1.28 كم

)جيفرا، طرابزون )الجمهورية الرتكية

طريق صعب نوعا ما - 4.44 كم

 )كوناقالر، طرابزون )الجمهورية الرتكية

أنشطة و رياضات الطبيعة أنشطة و رياضات الطبيعة



املتاحف و األماكن التاريخية املتاحف و األماكن التاريخية

76 77HOME OF TRABZON www.homeoftrabzon.com76 HOME OF TRABZON www.homeoftrabzon.com

A
li 

K
A

H
V

EC
İ

77

A
li 

K
A

H
V

EC
İ

www.homeoftrabzon.com
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 جيب سفاري: من أجل اكتشاف طرق الطبيعة

 الخالبة و الجغرافية الرائعة نأخذ سيارة

 للسفاري الكتشاف منطقة البحر X4الجيب 4

 األسود. تساهم رحالت الجيب يف اكتشاف كل

.محافظة عيل حدا

 و من أهم مسارات سيارات الجيب بطرابزون

 هي أقتشاباط - دوزكوي - هضبة قايا بايش

 - هضبة ليشار - مركز سياحة سوملا مباتشقا

 يف طرابزون - أراقيل - داغ بايش - أيدن تابا

 املدينة املوجودة تحت األرض - بحريات دامري

.قايب - أوزون جول - تشاي قارا - أوف

 نقوم بعمل رحالت يف أحضان نهريات العذراء

 مريم، و نهري الرهان، و نهري دايرماندارا

.))مباتشقا
 يتم مراقبة ما يقرب من 100 نوع من النباتات

 املتوطنة ومجموعة متنوعة من أنواع الطيور

 املختلفة يف طرابزون، و يتم ذلك نيابة عن

 الجامعة بدعم املحافظة للحفاظ عيل حامية

.الحياة الربية

 ميكن مامرسة رياضة الصيد عن طريق اتباع

 قواعد الصيد يف املنطقة. و بذلك يتم موازنة

.الحياة الربية و الحفاظ عليها

 األنشطة و الرياضات
 التي ميكن مامرستها يف
 طرابزون و يف املناطق

البيئة

 طرق مسارات سيارات
جيب السفاري

القارب  مراقبة الطيور و الطبيعة
و النباتات

الصيد

طائر القنربة

أنشطة و رياضات الطبيعة أنشطة و رياضات الطبيعة
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 يتم مامرسة رياضة إيجاد الطريق الصحيح

 بواسط وجود خريطة و التي تساعد يف الحصول

 عىل املساعدات املالحية و عيل الطريق

 الصحيح، يتم مامرسة و بدأ هذه الرياضة ضد

 عقارب الساعة. ميكن أن يتم مامرسة هذه

 الرياضة يف  ظروف التضاريس املختلفة و لكنه

 يفضل بصفة عامة أن يتم مامرسة هذه الرياضة

 يف الغابات. الرثوات الطبيعية املوجودة يف

 طرابزون تقدم بنية تحتية رائعة ملامرسة رياضة

.إيجاد الطريق الصحيح يف طرابوزن

 أو بطولة لرياضة إيجاد الطريق الصحيح قد

 نظمت يف طرابزون يف حي أورطا حيصار بوادي

 مضيق ماغامط بوغاظي و وادي زاغنوس و

 طريق أتاتورك يف التواريخ بني 6 إيل 7 مايو لعام

2017.

 رياضة إيجاد الطريق
الصحيح

أنشطة و رياضات الطبيعة أنشطة و رياضات الطبيعة
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الفنادق التي تعمل برتخيص السياحية
أقروا الباركود من فضلكم

املطاعم التي تعمل بالرتخيص
أقروا الباركود من فضلكم

 وكالة السفر التي تعمل برتخيص السياحية
أقروا الباركود من فضلكم
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مديرية السياحة و الثقافة

شارع ميامر سنان الرئييس، مبني الوالية القديم، أورطا حيصار/ طرابزون

الفاكس I 0462 326 05 20 رقم السنرتال:  48 07 326 0462

الستعالم و إرشادات السائح/ خدمة ألو للسياحة 61 15 444

info@trabzonkulturturizm.gov.tr

 مكتب االستعالمات و االستشارات

السياحية

 حي إسكندر باشا. طريق أتاتورك،

حديقة ميدان رقم 47/ طرابزون

رقم تليفون: 60 47 326 0462

info@trabzonkulturturizm.gov.tr 


