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تجول في كتدرالیة القدیس سافا


تجول في المتاحف العدیدة


تدرب في احدى المراكز الریاضیة في جزیرة تسیغانلیا التي 
یبلغ عددھا 60 مركزا


تذوق احدى المأكوالت المشویة في الحي البوھیمي 

إسكادارلیا


تعرف عىل 333 بنایة مھمة ثقافیا في بلغراد


�ىش في القصر الملكي في حي دیدینھ


تنغمس في مھرجان میكسر للموسیقى


BELEF توقع اجواء فصل الصیف في مھرجان


جرب لعبة البولینج في مركز كولوسیوم للبولینج


حلق بالمنطاد على ارتفاع 1000 متر فوق بلغراد


زر حوالي 40 متحفا في بلغراد


سافر على متن القطارین الرومانسي واالزرق السیاحیین


شاهد مجموعة اشھر عالم في العالم نیكوال تیسال


شاهد االفالم السینمائیة في احد المھرجانات العدیدة


طوف عبر نجوم اللیل في مرصد بلغراد الفلكي


عامل نفسك برحلة الى المناطق المحیطة لبلغراد


غازل بنات بلغراد في اسبوع بلغراد لالزیاء


غذي روحك في الحفالت الموسیقیة في اوركسترا بلغراد
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اشرتي الكنوز االدبیة في معرض بلغراد للكتاب


اشرتي االعمال الفنیة في معارض بلغراد


اشعربالروح البیزنطیة واالیمان االرثوذكسي


اصطاد سمكة كجائرة في بحیرة ادا سفاري


اعلم لماذا یدرس العدید من الطالب االجانب في بلغراد


اقيض امسیة لطیفة في احد المسارح من بین  18مسرحا


اقهر قمة جبل افاال


اكتشف الموقع االثري في فینجا


اكتشف ماذا تحتوي الكتب الموجودة في مكاتب بلغراد


العب في  18حفرة في لعبة الغولف


امتص ضیافة ومودة اھل بلغراد


امرح في النوادي اللیلیة والمقاھي


انضم الى اطفال اوروبا في مھرجان مرحة اوروبا


انظر الى الفنون والتصامیم في معرض اكتوبر 


انعش نفسك في احد المقاھي المفضلة في بلغراد


اهتف لنجوم الریاضة الدولیین في حلبة بلغراد


BITEF تابع االتجاھات المسرحیة الجدیدة في


تأكد ان ال تفوتك المعارض في احدى المعارض التي یبلغ 
عددھا 74 معرضا فنیا في بلغراد





52 فكرة لتمضیة 
52 اسبوعا ال ینسى 

في بلغراد

ابحر على متن القارب السیاحي في بلغراد عبر نھري سافا والدانوب 


احرض مبارة الدربي بین فریقي النجم االحمر والبارتیزان


اختار بین 45 من المعارض التجاریة التي تقام في معرض بلغراد


اخترب احتفال رأس السنة الذي ال ینسى في بلغراد


اخترب شجاعتك في الریاضة المتطرفة


ادرس تأریخ قلعة بلغراد العاصف

اربح في سباق الكارتینج


ارشف جعة باردة في مھرجان الجعة في بلغراد


ارقص واستمتع في العروض االستثنائیة في مھرجان بلغراد للرقص


اركب حصانك المفضل في میدان سباق الخیل في بلغراد


اركض في ماراثون بلغراد


اسبح في المسابح العدیدة في المراكز الریاضیة في بلغراد


استكشف موقعك التأریخي المفضل في بلغراد


استمتع خالل عروض افضل النجوم في سافا سنتر


BEMUS استمع الى الموسیقى الكالسیكیة والعرقیة في مھرجان


اسس اعمالك في مدینة المستقبل في جنوب اوروبا
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المدرسة الدولیة بریما
موقع الحرم الجامعي الجدید، 

شارع دراغانا مانتزیا
+381 11 3690 825

www.prima-school.com

المدرسة الدولیة بروك ھیلز
شارع اوغوستا تسیسارزا رقم ٢

+381 11 3691 310
www.brookhill.rs

المدرسة الدولیة جارتویل بلغراد
شارع تیودورا درایزرا رقم ٣٨

+381 11 3675 340
www.chartwell.edu.rs

المدرسة الثانویة تسرنانسكي
شارع جورجا اوغنانوفیتشا رقم ٢

+ 381 11 2396 743
www.crnjanski.edu.rs

مرحلة ما قبل المدرسة
التعلیم االساسي والثانوي

المدرسیة البریطانیة الدولیة
شارع سمیتنینا رقم ١٢

+381 11 3066 096
www.bis.edu.rs

المدرسة الثانویة رودر 
بوشكوفیتش

شارع كنیزا فیشسالفا رقم ١٧
+381 11 3544 417

www.boskovic.edu.rs

المدرسة الدولیة في بلغراد
شارع تمیشفرسكا رقم ١٩

+381 11 2069 999
www.isb.co.rs

المدرسة الدولیة ھاید بارك
شارع اندریھ نیكولیتشا رقم ٢٩

+381 65 9989 300
www.hydepark.edu.rs

دورات الموضة - دورات قصیرة، 
دورات صیفیة، برامج ما بعد الدبلوم، 

برامج الماجستیر
اكادیمیة دیل لوسو ومعھد كالیغاري – 

المدرسة االیطالیة لتصمیم االزیاء في بلغراد
شارع دیسبوتا ستیفانا رقم ٦٨سي

+381 11 6557 503
   www.accademiadellusso.com

www.istituticallegari.com

المدارس وریاض االطفال
مرحلة ما قبل المدرسة/ریاض االطفال

الحضانة الدولیة بادینغتون سانفالور
شارع یوریا غاغارینا رقم ١٤ل

+381 69 750 930
www.paddingtonsunflower.com

مدرسة الحضانة الدولیة بلغراد
شارع تمیشفارسكا رقم ٢، 

سیناك
+381 11 2667 130

www.insb.edu.rs



مراكز العنایة بالصحة
ویلنیس الند

شارع رادوسالفا غرویتشا رقم ٢٥
+381 11 3444 544

www.thewellnessland.com

كولونیال سان
بولیفارد فویفوده بوتنیكا رقم ٣٢-٣٤

+381 11 3692-156
www.colonialsun.rs

نادي اولیمبوس، حیاة ریجنسي
شارع میلنتیا بوبوفیتشا رقم ٥

+381 11 3011 234 
belgrade.regency.hyatt.com

منتجع متروبول باالس
بولیفارد كراال الكسندرا رقم ٦٩

+381 11 3333 100
www.metropolpalace.com 

جاي ثاي
شارع فاسھ بیالغیتشا رقم ٤٨

+381 11 3699 193
 www.jai-thai.net

المراكز التجاریة
دیلتا سیتي

شارع یوریا غاغارینا رقم ١٦
+381 11 2203 624

www.deltacity.rs

ایممو اوتلیت
شارع غاندییفا رقم ٢١
+381 11 2178 058

www.immooutlet.com

مركز میركاتور بلغراد
بولیفارد اومیتنوستي رقم ٤

+381 11 2015 400
www.mercator.rs

المركز التجاري استادیون
شارع زابالنسكا رقم ٣٢

+381 11 6305 807
www.stadionsc.rs

المركز التجاري اوشجھ
بولیفارد میخایال بوبینا رقم ٤

+381 11 2854 505
usceshoppingcenter.com

مركز زیرا
شارع روزفیلتوفا رقم ٣٣

+381 11 3314 578
www.ziracentar.com

مركز تسوق األزیاء الكبیرة
84 Visnjicka

www.bigfashion.rs
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القاعات الریاضیة 
والمسابح

نادي غولف بلغراد
جزیرة تسیغانلیا بلغراد
+381 11 400 13 51
www.golfclub.co.rs

مركز نوفاك لكرة المضرب
شارع تودیشھ كوشجوشجا رقم 

أ٦٣، بلغراد
 +381 11 3282-930

teniskicentarnovak.com

مركز الكارتینج اوتوكومیرتز
شارع برفا رقم ٨٤سي، بلغراد 

الجدیدة
+381 11 3131-591

www.kart.rs

ستارك ارینا
0900 11 00 11

www.starkarena.co.rs

شكواس الند
شارع كنیزا فیشسالفا، 

كوشوتناك، بلغراد
+381 11 754 80 40

www.squashland.com

مركز تاشمایدان 
للریاضة والترفیھ

شارع ایلیا غاراشانین 
رقم ٢٦-٢٨، بلغراد

+381 11 655 65 00 
www.tasmajdan.rs

مركز میالن غالھ 
موشكاتیروفیج للریاضة 

والترفیھ
شارع تودیشھ 

كوشجوشجا رقم ٦٣، 
بلغراد

+381 11 2622 578
www.srcmgm.rs

مركز كولونیال سان 
للریاضة والترفیھ

بولیفارد فویفوده بوتنیكا 
رقم ٣٢-٣٤، بلغراد

+381 11 3692-150
www.colonialsun.rs

مركز كوشوتناك 
للریاضة والترفیھ

شارك كنیزا فیشسالفا 
رقم ٧٢، كوشوتناك، 

بلغراد
+381 11 3555-461

www.rzsport.gov.rs



مونیومینت – مطبخ البحر 
االبیض المتوسط

شارع ادمیرال غیبارتا ١٤، 
+381 11 7617 254 

 www.monument.rs

مالي باریس – مطبخ وطني 
ودولي

شارع بیرجانینا رقم ١٧
+381 11 3621 496
www.malipariz.rs

كلیمغدانسكا تیراسا – مطبخ 
دولي

قلعة كالیمغدان
+381 11 3282 727

kalemegdanskaterasa.com

شیھیر – مطبخ دولي
شارع اندریھ نیكولیتشا رقم ١-٣

+381 11 2651 565
www.sheher.rs

مادیرا - مطبخ وطني ودولي
بولیفارد كراال الكسندرا رقم ٤٣

+381 11 3231 332
www.maderarestoran.com

– مطعم اسماكالمسرات البحر
عمال27

+381 11 355 12 68
www.gustimora.com

المطاعم
زابار - مطبخ وطني ودولي
رصیف المیناء اوسلوبوجینا

+381 11 3191 226
www.zabar.rs

شاران – مطعم اسماك
رصیف میناء اوسلوبوجینا رقم ٥٣

+381 11 2618 235
www.saran.co.rs

ھایدوك - مطبخ وطني ودولي
میالن راكیكا48  

+381 11 380 73 05

www.restoranhajduk.com

كانتینا دي فریدا - مطبخ البحر 
االبیض المتوسط

شارع كاراجورجفا رقم ٢-٤، 
قاعة بیتون

+381 11 2181 107
www.cantinadefrida.com

دورمیتور - مطبخ وطني ودولي
لواء الشباب16أ 

+381 11 260 23 30
www.restorandurmitor.rs
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الفنادق خمس نجوم

اربع نجوم

«««««

««««

حیاة ریجنسي بلغراد
شارع میلنتیا بوبوفیتشا رقم ٥

+381 11 3011 234 
belgrade.regency.hyatt.com

متروبول باالس
بولیفارد كراال الكسندرا رقم ٦٩

+381 11 3333 100
www.metropolpalace.com

فندق ان
بولیفار ارسینیا جارنویفیتشا رقم56 

+381 11 3105 300
www.inhotel-belgrade.rs

موسكفا
شارع بالكنسكا رقم ١
+ 381 11 3642 071

www.hotelmoskva.rs

زیرا
شارع روزفلتوفا رقم ٣٥

+381 11 3314 800
www.zirahotels.com

في فندق
56 Arsenija Carnojevica Blvd

+381 11 3105 300
www.inhotel-belgrade.rs

فندق رادیسون بلو أولد میل
15 Vojvode Misica Blvd

+381 11 6 357 357
radissonblu.rs/hotel-belgrade

غرفة 88
49 Takovska

+381 11 411 9080
www.88rooms.com

كورتیارد من ماریوت
2-4 Vase Carapica
+381 11 4003 000
www.marriott.com

بلقان
شارع بریزرنسكا رقم ٢

+381 11 3636 000
www.balkanhotel.net

فندق بیوغراد ارت
شارع كنیز میخایلوفا رقم ٢٧

+381 11 3312 000
www.belgradearthotel.com

فندق المبعوث
13 Cika Ljubina

+381 11 414 46 46
www.envoy-hotel.com

كراون بالزا
شارع فالدیمیرا بوبوفیتشا رقم ١٠

+ 381 11 2204
www.ihg.com

فالكنشتاینر
بولیفار میخایال بوبینا رقم ١٠ك

+381 11 2250 000
www.falkensteiner.com

ھولیداي ان
شبانسكیھ بوراتسا رقم ٧٤

+381 11 3100 000 
www.ihg.com

ھیلتون بلغراد
35 Kralja Milana

+381 11 755 57 00
www.hilton.com

سكویر ناین
میدان الطالب رقم ٩
+381 11 3333 500

www.squarenine.rs

الفنادق
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ال تفوت

أفاال

 Avalaھو الجبل في بلغراد (٥١١ م) التي تقع على الركن 
الجنوبي الشرقي من المدینة ، على بعد حوالي ١٦ كم من وسط 
مدینة بلغراد. في الوقت نفسھ ، تمثل  Avalaحدیقة وطنیة تضم 

أكثر من ٦٠٠ نوع من النباتات.

أیضا ، برج التلفزیون أفاال ، مع ٢٠٣ م ، ھو أطول البناء في 
صربیا واحدة من الرموز األكثر شھرة في بلغراد. البرج مفتوح 

للزوار الذین یمكنھم االستمتاع بالمنظر البانورامي الجمیل.

ADA CIGANLIJA

تقع  Ada Ciganlijaفي مسار نھر سافا ، وھي جزیرة النھر 
السابقة التي تحولت بشكل اصطناعي إلى شبھ جزیرة. في نفس 
الوقت ، ھذا ھو اسم بحیرة كبیرة تحیط بھا الشواطئ والمالعب 
ًالریاضیة ومسارات ركوب الدراجات. یعرف أیضا باسم "بحر  ُ
بلغراد" ، ویمثل منطقة الترفیھ مع العدید من المرافق الریاضیة 

وفي نفس الوقت للراحة والسباحة.



KOSUTNJAK الغابات

كوسوتنجاك ھي حدیقة غابة في بلغراد ، وتقع بین بلدیتي 
ًكوكاریكا وراكوفیتشا ، وتبلغ مساحتھا ٣٣ ھكتارا. ھذا ھو 

المكان األكثر شعبیة للنزھات واالسترخاء واألنشطة الریاضیة. 
توجد الكثیر من مالعب الملعب للكرة الطائرة وكرة القدم وكرة 

السلة ھنا. المكان المثالي للشواء وجمع العائالت.

حدیقة غاردن بلغراد

یقع حدیقة غاردن بلغراد في قلب وسط المدینة بالقرب من قلعة 
 ، Kalemegdanویحتل حوالي ٧ ھكتار. ھذا واحد من أكثر 

األماكن المفضلة في المدینة ، مع روح وتقالید طویلة. مع أكثر 
ًمن ٢٠٠٠ حیوان و ٢٧٠ نوعا ، ھذا المكان المفضل لیس 

ًلألطفال فحسب بل للبالغین أیضا.

ھل كنت تعلم؟

تشتھر حدیقة حیوان بلغراد في جمیع أنحاء العالم كمركز إلعادة 
إنتاج األسود األبیض. في عام ٢٠٠٥ ، وصلت أسود أبیض 

اسمھ ماسا وفامبو من جنوب أفریقیا إلى حدیقة حیوان بلغراد. 
الیوم ، العدید من األسود البیضاء من بلغراد ھي جزء من حدیقة 

الحیوان في كل من أوروبا وأمریكا ، وجذب العدید من الزوار.
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بعض وصفات الطعام

 1كجم من الملفوف المخلل، رأس 
كبیر من الملفوف االخضر، ملعقتان 

كبیرتان من زیت الزیتون، كوب 
واحد من البصل المفروم الناعم، ربع 

ملعقة صغیرة من الثوم المفروم 
الناعم،  500جرام من لحم البقر 

المفروم، ربع كوب من االرز، یتم 
طبخھ في ماء مغلي ومملح (ثالثة 
ارباع كوب من االرز المطبوخ)، 

بیضتان مخفوقتان، ملعقتان كبیرتان 
من الفلفل االحمر الحلو، ثمن ملعقة 

صغیرة من المردقوش، ملعقة صغیرة 
من الملح والفلفل االسود المطحون، 

كوب واحد من الماء مخلوط مع كوب 
واحد من معجون الطماطم، كوب 

واحد من القشدة الحامضة.

یتم طي ولف اوراق 
الملفوف المخلل 

المقشرة بعد تعبئتھا 
بمزیج من اللحم 

المفروم ومعجون 
الطماطم والملح والفلفل 
االسود وتطبخ على نار 
ھادئة لمدة تتراوح بین 

ساعتین واربع ساعات. 
نقترح ان یتم الطبخ 

لساعات طویلة 
للحصول على المذاق 

التقلیدي الممیز.

اوراق ملفوف محشیة – سارما صربیة

فطیرة الجبن الصربیة الجیبانیتسا

باكیت من عجین فیلو، ٥٠٠ جرام من الجبن خفیف الدسم، ٥٠٠ 
جرام من الجبن كامل الدسم، خمس بیضات، ملعقة صغیرة من 
الملح، نصف كوب من الزیت (زیت عباد الشمس او اي زیت 
اخر خفیف الطعم)، كوب واحد من الحلیب، نصف كوب من 

مخیض اللبن، ٢٠ جرام من الزبدة، ملعقة صغیرة من الحلیب.

یعطي نوعان مختلفان من الجبن نكھة ممیزة لھذه الفطیرة 
التقلیدیة الرائعة. تقدم دافئة مع كوب من اللبن الرائب.

فطائر الخوخ

تعد فطائر الخوخ متعة لم یجربھا العدید من الناس. یتم مليء 
عجینة البطاطا بالخوخ مع السكر والقرفة ومن ثم یتم غرقھا في 

فتات الخبر بالزبدة. یقوم بعض الرجال بالتنافس فیما بینھم لرؤیة 
العدد الذي یستطیعون التھامھ من فطائر الخوخ. ثالثون فطیرة 

خوخ ھو عدد غیر مجھول، ولكن التقدیم المعتاد یتكون من 
اربعة فطائر. لیس باستطاعتك تناول فطیرة واحدة فقط.
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ھنالك مكان مذھبي 
یجسد طریقة العیش 
الصربیة وھو مكان 
یقدم في الوقت نفسھ 

االمور االتیة:

مصدر رئیسي 
لالخبار – مكان یتم 
فیھ تبادل كافة انواع 

المعلومات

منزل ثان – مكان 
یقضي فیھ المرء 

زمنا اكثر مما 
یمضیھ في منزلھ

مكتب ثان – مكان 
یتم فیھ ابرام اكبر 
عدد من صفقات 

العمل

رابطة لكرة القدم في 
الظل – مكان یتم فیھ 
اختیار جمیع العبي 

كرة القدم

تذوق بعض المأكوالت 
الصربیة الحقیقیة

ھذا المكان یسمى 
كافانا! (حانة)

لحسن الحظ بلغراد ملیئة 
بالكافانات، رغم ان بعض 

االشخاص ھنا یسمونھا بالمطاعم، 
او یشار الیھا عصریا بالمقاھي او 
النوادي. ولكن وفي نھایة المطاف 
فان كل شخص من سكان بلغراد 

یعرف عن وجود كافانا واحدة على 
االقل یمكن ان یعتبرھا ملكھ. او 

باالحرى یمكننا القول ان كل كافانا 
في بلغراد لدیھا شخص من اھل 

المدینة یرافقھ ضیف اجنبي كما ھي 
العادة في المدینة المضیافة.

نصیحة مھمة لكافة زائري بلغراد 
للمرة االولى – دفع الفاتورة یعد 

جزءا مھما من ثقافتنا المحلیة. لن 
یسمح لك ابدا مضیفك بان تقوم 

بدفع فاتورة المأكوالت 
والمشروبات ولذلك من االفضل ان 

ال تحاول ذلك اصال.

وال تتفاجأ عندما تعلم ان الصرب 
یقبلون دائما ثالث قبالت على الخد.



متحف الفنون الحدیثة
اوشجھ ب ب ١٠ بلوك رقم ١٥

+381 11 3115 713
www.msub.org.rs

المتحف االثنوغرافي
میدان الطالب رقم ١٣
+381 11 3281 888

www.etnografskimuzej.rs

المتحف الصربي التأریخي
شارع نیمانینا رقم ٢٤/٧

+381 11 3616 268
 www.imus.org.rs

متحف التأریخ الیوغسالفي
شارع بوتیجفا رقم ٦

+381 11 3671 485
 www.mij.rs

المتاحف
متحف نیكوال تیسال

شارع كرونسكا رقم ٥١ بلغراد
+381 11 2433 886

www.tesla-museum.org

متحف بلغراد العسكري
قلعة كالمغدان

+381 11 3343 441
www.muzej.mod.gov.rs

المتحف الوطني
میدان الجمھوریة رقم ١أ

+381 11 330 6000
www.narodnimuzej.rs

متحف الفنون التطبیقیة
١٨شارع فوكا كاراجیتشا رقم 

+381 11 2626 494
www.mpu.rs
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المعارض 
الفنیة

معرض ارتغیت – كي سي بي
میدان الجمھوریة رقم ٥/١

+381 11 3281 613
www.kcb.org.rs

معرض مكتبة مدینة بلغراد
شارع كنیز میخایلوفا رقم ٥٦

+381 11 2024 024
www.bgb.org.rs

معرض النصب الجدیدة
شارع ھیالندارسكا رقم ١٤

+381 11 3229 992
www.newmoment.com

معرض زفونو
شارع فیشنیجفا رقم ٥
+381 11 2625 243

www.galerijazvono.org

معرض اوزون
اندریجف فیناتس رقم ١٢

+381 11 3238 789
www.o3one.rs

المسارح

ستودیو ٢١٢
شارع سفیتوغورسكا رقم ٢١

+381 11 3246 146
www.atelje212.rs

مسرح بیتیف
میدان میرا ترایلوفیتش رقم ١

+381 11 3220 176
www.bitef.rs

مسرح تیرازییھ
میدان تیرازییھ رقم ٢٩

+381 11 3229 943
www.pozoristeterazije.com

دار مادلینیانوم لالوبرا
شارع غالفنا ٣٢، زیمون

+381 11 3162 797
www.madlenianum.rs

المسرح الوطني
شارع فرانسوسكا رقم ٣

+381 11 2620 946
www.narodnopozoriste.rs

مسرح زفیزدارا
شارع میالنا راكیتشا رقم ٣٨

+381 11 2419 664
www.zvezdarateatar.rs



تستضیف ادارة مدینة بلغراد احدى عشرة فعالیة ثقافیة: 
ومھرجان بلغراد  (FEST) مھرجان بلغراد السینمائي 

ومھرجان بلغراد الموسیقي  (BITEF) المسرحي 
 (BELEF)  (BEMUS) ومھرجان بلغراد الصیفي

والمسابقة الدولیة لموسیقى الشباب ومھرجان االفالم 
الوثائقیة والقصیرة ومعرض اكتوبر وفرحة اوروبا 

ومعرض بلغراد للكتاب ومھرجان سوبوت السینمائي 
ومھرجان بلغراد لموسیقى الجاز. كما تدعم ادارة مدینة 

بلغراد اقامة ٦٩ فعالیة ثقافیة اخرى في بلغراد.

امانة الثقافة في ادارة المدینة ھي الجھة المسؤولة عن 
الثقافة والفنون.

ان االمر الوحید الذي ال تخلو منھ بلغراد ھو االماكن 
للذھاب الیھا. وفي حقیقة االمر فان الحیاة اللیلیة ھنا یمكن 

ان تكون على قدم المساواة مع مدن اكبر بكثیر واكثر 
شعبیة منھا. ان تشكیلة الحانات والمقاھي والنوادي اللیلیة 

واسعة جدا بحیث ال یمكن وضعھا ھنا.

 ابرز معالم بلغراد بال شك ھي المراكب النھریة التي تم 
تحویلھا الى نوادي لیلیة طائفة مرسیة على ضفاف النھر 

وھي مفتوحة للعموم حتى ساعات الفجر االولى. یوجد 
العدید من ھذه النوادي في كافة االشكال واالحجام. انھا 

بالتأكید تجربة یجب ان ال تفوتك.
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تعد بلغراد مركزا للثقافة والفنون الصربیة وھي المكان 
الذي یبدع فیھ اكبر عدد من الفنانین حیث تحتضن اكثر من 

١١ الفا من العروض المسرحیة والمعارض والفعالیات 
الفنیة باالضافة الى البرامج الفنیة االخرى، وھي المكان 

الذي یتم فیھ استضافة المؤلفین البارزین في عالم الفن. كما 
تعد بلغراد مقرا البرز مؤسسات الدولة للثقافة والفنون: 

االكادیمیة الصربیة للعلوم والفنون والمكتبة الوطنیة 
الصربیة والمتحف الوطني والمسرح الوطني وجامعة 

الفنون.

ان بلغراد ھي المدینة التي توجد فیھا ابرز اعمال الھندسة 
المعماریة حیث تحتضن كالمغدان قلعة بلغراد والمعالم 

الثقافیة باالضافة الى الكنوز الثقافیة االخرى والعدید من 
المواقع االثریة التي تحتوي على بقایا الحضارات المتقدمة 

في بلغراد منذ عصور ما قبل التأریخ الى یومنا ھذا.

أشعر بالروح



بلغراد ھي المدینة التي وقعت فیھا معظم المعارك كما 
انھا المدینة ذات معظم االسماء الرمزیة.

یوم القدیس في بلغراد ھو یوم صعود المسیح – 
سباسوفدان، حیث یعبر خالل مركز المدینة موكب دیني 
في ذلك الیوم. القدیسة الراعیة للمدینة ھي القدیسة مریم 

العذراء.

ستكون على االرجح الوجھة االولى التي سیقوم مضیفك 
في بلغراد اخذك الیھا الحي البوھیمي – إسكادارلیا. 

بمجرد تجربة الروح البوھیمیة في بلغراد فان مواصلة 
استكشاف المدینة سیكون اكثر سھولة ومتعة.
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تعد بلغراد من اقدم مدن اوروبا بتأریخھا العریق 
والمضطرب الذي یدوم لمدة ٧٠٠٠ عام.

تشیر المصادر القدیمة بان اول اسم لمدینة بلغراد كان – 
سینغیدونوم.

قام السالفیون بعبور نھر الدانوب باعداد كبیرة واستقروا 
في ھذه المنطقة خالل القرن السادس المیالدي مستغلین 

ضعف الدفاعات الحدودیة لالمبراطوریة البیزنطیة. 
وسمیت البلدة التي بنیت من الحجر على النھر بالمدینة 

البیضاء.

وفي الفترة ما بین القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر 
تم ذكر بلغراد بعدة اسماء بلغات مختلفة:   Alba Graecaو 

 Alba Bulgaricaو  Bello gradoو  Nandor Albaو 

  Griechisch Weissenburgو  Castelbiancoوتعد ھذه 

االسماء كلھا ترجمة للكلمة السالفیة: بیوغراد (بلغراد).

وخالل تأریخ بلغراد قامت العدید من االمبراطوریات ببناء 
المدینة وتدمیرھا ومنھا االمبراطوریة الكلتیة والرومانیة 

والبیزنطیة والمجریة والعثمانیة وملكیة ھابسبورغ 
والصرب و"الیوغسالف". ولم یتم بعد اكتشاف تأریخ 

بلغراد "المخفي".

بلغراد ملیئة باآلثار – االحیاء والشوراع المظلمة 
والخزنات والشوارع المرصوفة والحصباء، والتي لم تتسم 

احیانا باالحترام الكافي. ان ھذه اآلثار موجودة في كل 
مكان بین العمارات وناطحات السحاب والجادات والحدائق 

ولكنھا لم تالحظ من قبل العدید. تكشف ھذه اآلثار عن 
روح ھذه المدینة العالمیة التي یلتقي فیھا الشرق والغرب 

في وئام تام.

اكتشف جذور بلغراد



العملة الرسمیة ھي الدینار الصربي ولكن یمكن تصریف 
عملة الیورو بحریة.

الرمز الھاتفي لمدینة بلغراد للمكالمات المحلیة ھو ٠١١ 
وللمكالمات الدولیة ١١-٣٨١+

تتمیز بلغراد بریاح جنوب شرقیة تسمى بـ كوشافا، وتھب 
في فترات تطیل مدتھا ما بین یومین وثالثة ایام.

تعد بلغراد وبرلین العاصمتین الوحیدتین في اوروبا اللتین 
یمر خاللھما نھرین كبیرین. ویبلغ طول الضفاف النھریة 

في بلغراد ٢٠٠ كم.

تقع االراضي الصربیة على تقاطع ممرین اوروبیین 
مھمین: الممر ٧ وھو نھر الدانوب والممر ١٠ وھو 

الطریق السریع الدولي وخط سكك الحدید الدولي، ویوفر 
ھذان الممران روابط ممتازة باوروبا الغربیة ومنطقة 
الشرق االوسط. وبالنسبة الى تنمیة البنى التحتیة فان 

االعمال جاریة حالیا على بناء الممر رقم ١١ الذي سیربط 
بلغراد بسواحل الجبل االسود.

تعرف بلغراد بمناخھا القاري المعتدل ویصل متوسط درجة 
الحرارة السنوي الى ١١٫٧°مئویة. وتتراوح درجات 

الحرارة خالل فصل الصیف بین ٢٥ و٣٠°مئویة بینما 
تتراوح في فصل الشتاء بین ٠ و٥°مئویة.

توقیت بلغراد ھو توقیت اوروبا الوسطى (+١ غرینیتش) 
ویدوم التوقیت الصیفي (+٢ غرینیتش) من نھایة شھر اذار 

حتى نھایة شھر تشرین اول.

3



بلغراد ھي عاصمة صربیا ویبلغ عدد سكانھا حوالي 
١٫٧ ملیون نسمة.

تعد بلغراد عاصمة للثقافة والتعلیم والعلوم واالقتصاد 
الصربي. ونظرا الى تأریخ بلغراد العاصف فانھا 

تحتضن العدید من القومیات منذ قرون بحیث یشكل 
الصرب الذین یتبعون المذھب المسیحي االرثوذكسي 

اغلبیة سكانھا (٩٠٪). تعد اللغة الصربیة اللغة 
الرسمیة بینما یمكن للزائرین من الخارج استخدام 

اللغة االنجلیزیة كوسیلة للتواصل.

رؤیة

تقاطع السكك الحدیدیة في بلغراد یعد نقطة التقاء 
سبعة خطوط رئیسیة لسكك الحدید الدولیة وخمسة 

خطوط محلیة.

یمكن لمطار نیكوال تیسال استیعاب خمسة مالیین 
مسافر سنویا وتنطلق منھ رحالت اعتیادیة الى ٧٠ 

وجھة في جمیع انحاء العالم بواسطة شركات 
الطیران المحلیة و٣٤ شركة طیران اجنبیة.

تبلغ مساحة مدینة بلغراد ٣٢٢٢ كم٢. تقسم بلغراد 
الى ١٧ بلدیة اكبرھا بلدیة بالیلوال (٤٤٧ كم٢) 

واصغرھا بلدیة فراتشار (٣ كم٢).
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