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ميناء إيطالي منذ مئات السنني

أمضينا ليلتنا من ميناء جنوة إلى السبيتســيا في أمواج عاتية )زقلبه( تسبب للكثير دوار البحر غير أن النوم غلب اجلميع ليصحوا على 

دخول MSC ميناء جزيرة السبيتسيا La Spezia، ولنبدأ معك عزيزي قارئ »األنباء« في كل مكان محطة سياحية جديدة في إيطاليا.

السبيتسيا مدينة ساحلية مهمة تقع على الساحل الغربي إليطاليا وهي قريبة من اجلزر في بيزا وفلورنسا وجنوة وهي اليوم واحدة من 

أكبر موانئ إيطاليا في البحر املتوسط، ولها موقعها االستراتيجي التجاري والعسكري، وتتمركز فيها معظم القوات اإليطالية البحرية، 

وهي ميناء قدمي منذ آالف السنني يعود إلى القرن التاسع عشــر، وفيها املتحف البحري وبها مباٍن تاريخية قدمية؛ نظرا ملوقعها 

االســتراتيجي، وبها حركة قطارات مهمة تربطها باملدن اإليطالية األخرى، ولها حركة جتارية وسياحية، اذ تعتبر السبيتسيا 

قاعدة اساسية لالنتقال الى املدن االخرى في منطقة ليغوريا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 93 الف نسمة، وهي ثاني اكبر 

بلدية في ليغوريا.

شــهدت السبيتســيا كل أشــكال 
االستيطان مع تدفق حركة املهاجرين، 
كما انهــا كانــت عبــر التاريخ ممرا 
مهما للهجرات التي شــهدتها املوانئ 
االيطالية خاصة مــن افريقيا ودول 
البحر املتوسط العربية واألجنبية.

كانت السبيتســيا مركزا جتاريا 
مهما فــي االمبراطوريــة الرومانية، 
ومن يناظر مبانيهــا القدمية يعرف 
عراقتها وخاصــة اآلن؛ لتحولها الى 
عالم السياحة خاصة استخدامها خدمة 

القطارات.
باركو جياديني بوبيليسي

حديقة إيطالية تعد اليوم من اجمل 
احلدائق األوروبية على الواجهة املائية 
في مــكان رائع للتجول واكتشــاف 
منطقة السبيتسيا خاصة أنها تغطي 
سلسلة من املمرات احملاطة باألشجار 
الرائعة، وهي حديقة غناء مبختلف 
النباتات للراحة واالسترخاء، خاصة 
في تنظيمها الهندســي الزراعي وما 
يزينها من متاثيل ومنحوتات وآثار 

ذات عبق تاريخي.
بونتي ثون دي ريفيل

تعتبر الواجهة البحرية، وهي ميناء 
من أكثر األماكن إثارة وجماال خاصة 
مرفأ السبيتسيا الذي مير عليه املسافر 
األوروبــي للتنقل عبر اوروبا مرورا 
بإيطاليا وبها جســور قدمية عريقة 

وحركة دخول املراكب الى املرفأ.
السكان احملليون

أمر مدهش وجميل أن تشاهد السكان 
احملليــن في السبيتســيا وهم يقومون 
بأعمالهم املتعلقــة بالبحر خاصة وأنت 
ترى مئات القوارب الراسية العائدة من 
الصيد في الساحة الرئيسية Lido أو املرفأ 
Lerici وموقعه املمتاز وهو يعانق عشرات 

من املطاعم واملقاهي وكل وسائل الراحة.
 Taverna Delmetallo تناول وجبة في

في الواجهة البحرية عليك ان جترب 
وجبة غداء او افطار صباحي في هذا املطعم 
ذي اجلودة العالية في منطقة Spezia في 
مبنى تراثي بديكور ريفي رائع مع جدران 
من الطوب واحلجر املكشوف وطاوالت 

وكراسي خشبية جميلة ريفية.
Orange مقهى

تريد مقهى يلبي كل متطلباتك اذهب 
الــى مقهــى Orange ســيرا علــى األقدام 
من احلدائــق العامة في وســط املدينة، 
ويشــتهر باملعجنــات والسندويتشــات 
وعصير البرتقال الطازج والقهوة والشاي، 
فريق املطعم جدا ودود ويلبي لك طلباتك 

باحترافية وفي أسرع وقت.
احلديقة الوطنية

في أحضان الطبيعــة تبرز احلديقة 
الوطنية في شمال شرق السبيتسيا في 
 ،Appennino tosco-emiliano :مكان رائع
حيث يقع هذا املنتزه في اجلبال البارزة 
وتشمل مونتي برادو. نظرة من السفوح 
جتد ناظريك ممتدا مع كل هذه املساحات 
اخلضراء الشاسعة عبر اجلبال العالية 
والبحيرات واحلياة البرية والتي اليزال 
فيهــا الذئــب والغزال والنســر الذهبي، 
وجميــل منظر هواة املشــي عبر اجلبال 

وراكبو الدراجات وحركة التلفريك.
قلعة سان جورجيو

في السبيتسيا قلعة تاريخية قدمية 
تعتبــر اليوم مــن القالع التــي صممت 
ملئــات الســنن، وهي عبارة عن شــبكة 
التحصينــات الدفاعية، وشــيدها القائد 
نيكولوفشي في القرن الثالث عشر وبها 
اربعــة ابراج حراســة، ويؤمها كثير من 
الســياح األوروبين الدارســن للتاريخ 

ويعشقون القالع واحلصون.
فــي مدينة بونتــي ثــون دي ريفيل 
البحرية شاهدت اجلسر األبيض احلضاري 
املعلق بكل هياكله اجلميلة ومعامله، وقد 
جعل لهذه البلدة شــهرة لكونه جســرا 
أنيقا يطل على جزء من املرفأ واحلدائق 
العامة بــكل ألوانه البيضــاء، وارتفاعه 
سمح للســفن باملرور من حتته وصوال 

الى امليناء.
وفي أقصى جنوب السبيتســيا تقع 
جزيرة باملاريا، وهي بالفعل املكان املناسب 
للبحث عــن الغابات والكائنات البحرية 
واحليوانات. تتميز هذه اجلزيرة بوجود 
كهوف رخامية زرقاء، وهي اليوم معبر 
لكثير من القوارب والسفن، وميكنك ان 
تشــاهد فيها املناظر الطبيعية وميارس 
السياح في الصيف السباحة خاصة في 

اجلانب الشمالي.

متيز الفنادق اإليطالية
خالل جوالتي الكروزية وجدت 
عراقة في الفنادق اإليطالية، ومن 
خــالل زيارتي جلنــوة واآلن 
La Spezia أســتطيع أن أقول 
إن الطليــان يهتمون بالفنادق 
كواجهات سياحية لتسويق بلدهم 
 La Spezia وجزرهم خاصة مدينة
التي يبلغ عدد سكانها حوالي 94 
ألف نسمة حسب احصاء 2018.

تســتطيع وأنت فــي الكروز 
البحــري ان ترى هذه الفنادق 
والتي كثيــرا ما ترتبط مبركز 

املدينة.
في La Spezia تستطيع أن تسكن 
هذه الفنادق وأنت ضامن أحسن 

اخلدمات فيها وهي:
Hotel Mary ٭

NH La Spezia ٭

Hotel Firenze e Continentale ٭
The Poet Hotel ٭
Hotel Venezia ٭

Hotel Birillo ٭
Hotel Auvova ٭

Allegv Oltalia Spezia ٭
Real Rooms ٭

  La Spezia by The First ٭ 
Luxury Rooms & Suites

عزيزي القاريء اختر دائمًا رحلتك.
تابعني غدًا نابولي اإليطالية

بقلم : يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

Spezia


