
" ! روس جادة" بكم في  باً مرح -١  

  السائحون الروس يبدون سبب إعجابھم بمدينة الغردقة

 

جاء الروس ألول مرة إلى الغردقة كسائحین مفتونین بالمناخ والبیئة المعیشیة، ثم قرروا بعد ذلك أن 
  .يؤدون مختلف الوظائف فى المدينة الف ٣٠وھم اآلن . يستقروا فیھا

 .  المقیمین بمدينة الغردقة األجانبمجموعة من اللقاءات الصحفیة مع  ابدو األھرامجريدة  أجرت

 األولىالیكم الحلقة 

ھذه ھي الكلمات األولى التي قالھا الروس واألوكرانیین الذين التقینا بھم ). الشمس والبحر والحرارة
تى تقع على البحر في الغردقة للتعبیر عن ارتباطھم وتعلقھم بھذه المدينة الساحلیة المصرية ال

يوجد فى الغردقة عدد كبیر من الروس مقارنة مع غیرھم من األجانب الموجودين في تلك . األحمر
  .. المدينة

فمعظمھم فى . ٪ من األجانب الموجودون في المدينة٥٠ووفقا لمكتب المحافظ، فھم يمثلون أكثر من 
. لعودة الى بالدھم، روسیا أو أوكرانیاالحقیقة لیسوا مصطافین بسطاء جاءوا فى اقامة قصیرة قبل ا

فكثیر منھم يسكنون فى المدينة طوال العام ،كما برزت جماعة من المواطنین الناطقین الروسیة في 
ً . الغردقة فى العقدين الماضیین لتأكید وجودھم القوي فى تلك " بروس جادة"لقبت المدينة ايضا

عاما ،متزوجة مصرى  ١٢مة بمدينة الغردقة منذ شا وھى روسیة مقیتاوجاء على لسان نا.المدينة 
ھنا فى مدينة الغردقة ال أشعر بأنى أجنبیة، ولكن اشعر بانى " ولديھا طفلین وفى انتظار الثالث 

فانا أذھب الى روسیا لقضاء االجازات، ولكن منذ عدة . مواطنة في بلدى ،فالغردقة بلدى الثانى 
  ." قبل ابائى واصدقائى ھنا في كثیر من األحیانسنوات اصبحت رحالتي متباعدة ألنى است

. ناتاشا ھي واحدة من آالف الروس الذين غادروا بلدھم األصلي، واختاروا أن يستقروا في الغردقة
ولكن وفقا للمسئول بمكتب االقامات بوزارة الداخلیة .  الف ٣٠ وفقا لألرقام الرسمیة، فھم حوالي 

  .من ذلك بكثیر فان ھذا الرقم يمكن ان يكون اكبر



فھم يعشقون .أوالً على الشاطئ، المكان المفضل لديھم. ففي الشارع، نلتقى بھم في كل مكان
كما نلتقى بھم ايضا فى شوارع الممشى ،الصقالة .الشمس والبحر ويتواجدون ھناك للتمتع بھما 

لیة، جنبا إلى حتى الفتات المحالت تحمل أسماء ذو سمات سیري. ،الدھار او فى شارع الشیراتون 
ً علینا أن نتعلم لغتھم ألن .. جنب مع غیرھا باللغة العربیة ويقول انور وھو يعمل تاجر انه كان لزاما

  ."العديد من الروس يعیشون فى الغردقة، غیر ھؤالء الذين يأتون لقضاء اجازتھم

ون بھا والتى يطلق السیاحیة ، نكشف لكم عن األحیاء المعروفة التى يقطن واألماكنوبعیدا عن البحر 
فھذه ھى االماكن االكثر .  ٥و  ٨و  ٢احیاء الروس،الكوثر ھو اشھر ھذه االحیاء ،حى مبارك "علیھا 

ً يعیشون ابعد قلیال فى الجونة، وھى تقع على بعد   ٢٠تمیزا فى الغردقة ، لكن الروس االكثر ثراءا
 .. ئق سیارة أجرةوھذا ما ادلى به حمید، وھو سا"كیلو مترا من مدينة الغردقة 

. البینا تعلمت بعض الكلمات العربى ولكنھا ال تجرؤ على التفوه بھا لكى تتجنب سخرية المقربین لھا 
وھى من تاترستان ،تدور فى محلھا مثل النحلة حول الخلیة فھى تعرض منتجات مصنوعة فى المنزل 

االقبال علیھا وھى متزوجة منذ ثالث محلیة الصنع للروس تناسب ذوق الروس ولم يتوقف العمالء عن 
ً لرحالت السفارى  . قررت اطالق مشروعھا لحنینھا لالطباق الروسیة .سنوات من مصرى يعمل منظما

ويسمى محلھا سفران، وھى تديره بمساعدة والدتھا التى وصلت بعد وقت قصیر لھا في 
د ھذين الصنفین على مائدة تقول البینا انا اعشق الفول والفالفل ويتمسك زوجى بوجو.الغردقة
وقعت البینا فى حب زوجھا خالل زيارتھا االولى لمدينة الغردقة فى الوقت الذى كان يعلمھا .االفطار 

وتحكى البینا انه حاول بسرعة ان يتعرف على ولكنى لم ابلى .فیه ركوب موتوسیكل السفارى 
جعلنى مجنونة فصممت انا على التعرف اھتماما لھذا فتجاھلنى وابتعد عنى طوال الرحلة االمر الذى 

  ...علیه

  ة تتاح قنصلیة روسیة بمدينة الغردقاف

يقول محمد أبو ھاجر،مرشد سیاحي من اإلسكندرية ،متزوج من روسیة انه عندما تأسست مدينة 
، فان سكانھا، وكذلك الذين كانوا يعملون في مختلف المجاالت، وخاصة في ١٩٨٠الغردقة في عام 

استمر ھذا الوضع اال انه باالضافة الى ذلك يوجد .انوا مھاجرين قادمین من جمیع أنحاء مصرالفنادق، ك
ولھذا السبب ستشھد الغردقة قريبا افتتاح قنصلیة "ھناك أجانب ومعظمھم من الروس أو األوكرانیین 

  . روسیة لتسھیل الحیاة على ھذا المجتمع المتزايد باستمرار

،فما يدفع السائح الروسى لالقامة فى الغردقة ھو المناخ والصحة  كان عمرھم ونشاطھم مھمالكن 
وتقول تاتیانا روسیة الجنسیة، متزوجة من رجل مصرى وأم لثالثة .الجیدة التى تتیحھا الغردقة لھم 

عندنا فى روسیا ، لیس لدينا اال فصل واحد فقط وھو فصل الشتاء القارس وبقیة السنة ھو "أطفال 
لكن ھنا فى الغردقة فالشمس ساطعة طوال االيام وھى ما .ه أقل قسوة قلیال فصل الشتاء، ولكن
ً "جعلتنا نغیر حیاتنا  ً بالربو ،لكنه شفى تماما ،اما بالنسبة لجارتھا اولیا فھى تؤكد أن ابنھا كان مصابا

فھناك الكثیر من االشخاص الذين تحسنت .منذ ان استقروا بمدينة الغردقة منذ خمس سنوات
ً لكى يتركوا بالدھم ويستقروا .صحتھم  ً كافیا   مصر فيكما يؤكد الناطقین بالروسیة ان ھذا يعد سببا

   - : الموقع 

-%C3%A0-http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/1105/34/107/14572/Bienvenus
.aspx-%C2%BB-Russghada-%C2%AB   

  



االغردقة واحدة من أجمل المقاصد السیاحیة التى يمكنك زيارتھ -٢  

 

!!!! ً  السائحون يؤكدون حبھم للغردقة بصفة خاصة ولمصر عموما

 

 

مختلف الجنسیات على المنشـور الـذى أطلقـه عـدد  علق عدد كبیر من السائحین من 
وجـدير بالـذكر ان ھـذا . من نشـطاء الفیسـبوك مـن اجـل تعزيـز السـیاحة والتـرويج لھـا 

المنشور حاز على اعجاب المئات مـن مسـتخدمى الفیسـبوك خـالل السـاعات االولـى 
ابھم كما ان جمیع االجانب الذين قـاموا بـالتعلیق علـى ھـذا المنشـور اكـدوا مـدى اعجـ

 و علقت سائحة تدعى. بھذه المدينة الساحرة التى تتمتع بالمناخ المعتدل طوال العام 
Kathleen Dyos   عبر صفحتھا على الفیسبوك على ھذا المنشور مؤكـدة زيارتھـا لمصـر

يوم وانھا لن تستطیع االنتظار طويالً بعیدا عنھـا ،كمـا اعربـت عـن مـدى حبھـا  ١٤خالل 
  .. لمصر ،مؤكدة قیامھا بزيارة ثالثة اماكن أخرى فى مصر

ء حبھـا عبـر صـفحتھا ان السـبب الحقیقـى ورا Marjatta Jokinen و قالت سائحة تدعى
لمصر وعودتھا الیھا مرة اخرى ھـو تمتعھـا بالشـمس ،الماء،المنـاخ ،كمـا أبـدت اعجابھـا 

انھـا تمتلـك شـقة بمدينـة  Ana RoRo وأكدت سائحة أخـرى تـدعى. بالشعب المصرى 
  .  الغردقة وانھا ستنتقل لالقامة بھا لألبد

 

 



 

مجموعة من السائحین ينفون خوفھم من المجيء الى مصر -٣  

 

 

 االجتمـاعيعلق مجموعة من السائحین من مختلف الجنسیات على صفحات التواصـل 
  :جــاء فیــه االتــى  والــذيالصــفحات  إحــدى أطلقتــه الــذيعلــى المنشــور " الفیســبوك"

ھـذا المنشـور حـاز  أنوجدير بالـذكر . مصر  إلىحافظ على ھدوئك وال تخاف من السفر 
 أكـدالسـاعات األولـى حیـث  االنترنـت خـالل مستخدميشخص من  ٥٠٠ إعجابعلى 
 إلـىالذين قاموا بالتعلیق على ھذا المنشور عدم خـوفھم مـن المجـىء  األجانبجمیع 

علقـت سـائحة . مصـر فـى غضـون ثالثـة اسـابیع  إلـى سیأتيمصر ،ومنھم من أكد انه 
تشـعر بـالخوف عنـدما ال  أنھـاعبـر صـفحتھا علـى الفیسـبوك  Marta Collodoro تـدعى
عبـر صـفحتھا ان  Magdalena Wolna ا ذكـرت ايضـا سـائحة تـدعىكم. مصر إلىتسافر 

الخوف كلمة ال توجد فـى قاموسـھا وقامـت بإلقـاء التحیـة علـى مدينـة الغردقـة بلـدتھا 
عـن شـعوره باألمـان  Heidi Illner فیما أدلـى سـائح اخـر يـدعى. الثانیة على حد قولھا

ً مدى حبه لھا عندما يكون بمصر وعن وقوفه بجانبھا وعدم تركھا وحدھا م   . ؤكدا

    



مصر إلىمجموعة من السائحین ينفون خوفھم من المجيء  -٤  

 

 

 

 االجتماعيعلق مجموعة من السائحین من مختلف الجنسیات على صفحات التواصل 
 األجانبجمیع  أكدحیث  ، الصفحات  إحدى أطلقته الذيعلى المنشور " الفیسبوك"

. مصر  إلىالذين قاموا بالتعلیق على ھذا المنشور عدم خوفھم من المجىء   

مؤكـدة عـدم خوفھـا علـى  Karolina V Wojcik تدعىسائحة كما علقت على المنشور 
باسـتمرار  إلیھاالسفر  فيمعربة عن مدى حبھا لبلدنا العظیمة مصر وعن نیتھا  اإلطالق

ً زعزع ھيفھذه . ة االستقرار واألمن فیھا مھما يحـدث فمصـر مصر ،لن يستطیع احد ابدا
   .  رغم كید الحاقدين علیھا األبد إلىالدنیا وستظل  أم



بمدينة الغردقة تواجديأشعر بالسعادة خالل : سائحة ألمانیة  -٥  

 

  

 

قیامھا بالسفر " الفیسبوك"نشرت سائحة ألمانیة على شبكة التواصل االجتماعى 
أشعر : وجاء على لسانھا االتى . ساعات من مطار ھانوفر  ٤الى مدينة الغردقة منذ 

ً النى سأقضى اجازتى بمدينة الغردقة وسوف اقلع  بأنى آمنة للغاية وانا سعیدة جدا
. خالل عشرون دقیقة ،اشعر بسعادة بالغة الى مدينة الغردقة من مطار ھانوفر   

شخص حتى االن ،كما قام العديد  ٣٥١وجدير بالذكر ان ھذا المنشور حاز على اعجاب
من االجانب من مختلف الجنسیات بالترحیب بھا متمنیا لھا قضاء اجازة سعیدة ،بینما 

.  قام البعض االخر بطمأنتھا عن الوضع بمدينة الغردقة وانھا آمنة للغاية  

  

   



الشركات السیاحیة اإليطالیة تؤكد البحر األحمر وجھة سیاحیة آمنة -٦  

 وال يمكن اإلستغناء عنھا

 

 

جمیع الشركات اإليطالیة تلغي العقوبات المالیة المفروضة في حال إلغاء الحجز أكدت 
جمیع شركات السیاحة اإليطالیة أن ھدفھا الفترة القادمة الترويج للسیاحة بالبحر 

األحمر بأسعار مناسبة للجمیع و عالوة علي ذلك إلغاء جمیع العقوبات المالیة 
حیث يؤكد ألیساندرو سیجي المدير التجاري . المفروضة في حال إذا ما تم إلغاء الحجز 

نركز علي شرم الشیخ ومرسي علم و مرسي مطروح " و التسويقي لشركة ألبي تور 
و لوتشي صاحب شركة سیت ماري أنه ال عقوبات كما أكد ماري" بتوفیرأسعار دينامیكیة

مالیة مفروضة إذا تم إلغاء أي من الحجوزات في منطقة البحر األحمر قبل موعد الحجز 
في حین قال . بخمسة عشر يوما مشددا علي أن البحر األحمر له معجبینه المخلصین 
عارا مناسبة جلكوبو جودزيني مدير اإلنتاج بشركة إيدن فیادجي أن الشركة تقدم أس

بینما . كما توفر الشركة خدمات وفنادق علي أعلي درجة من الرقي، لجمیع الفئات 
أكدت ايزابیال كانديلوري مدير اإلنتاج بشركة إن فیادجي انه ال يمكن اإلستغناء أو التنازل 

عن منطقة البحر األحمر كما أننا قمنا بإلغاء جمیع العقوبات المالیة إذا تم إلغاء أي من 
الحجوزات في منطقة البحر األحمر قبل موعد الحجز بخمسة عشر يوما حتي يشعر 

  .  السائح باألمان في حال حدوث أي شئ يضطره إلي إلغاء الحجز

 
  - : ع الموق

http://www.lagenziadiviaggi.it/notizia_standard.php?IDNotizia=183389&IDCategoria=1  
 



  مجموعة من السائحین يبدون حبھم لمصر  -٧

  على شبكات التواصل االجتماعي

  

 

 

  أبدى مجموعة من األجانب من مختلف الجنسـیات علـى شـبكات التواصـل االجتمـاعي

  . مدى حبھم لمصر ورغبتھم في العودة إلیھا قريبا " الفیسبوك"

   



  سیدة فرنسیة تبدي إعجابھا بمدينة الغردقة والبحر األحمر -٨

  

  

 

أبـدت احـدي أصـدقاء الفـیس بـوك فرنسـیة الجنسـیة علـي الصـفحة الفرنسـیة التابعـة 
  . قـة والبحـر األحمـرللبوابة اإللكترونیة لمحافظة البحر األحمر مدي إعجابھا بمدينة الغرد

والبحـر عبـارة عـن حـوض ، أن مدينة الغردقة مقصد رائع وجمیل ، فقد جاء علي لسانھا 
ً جمیل، مائي في الھواء الطلق  ً أمرا  . فھذا حقا

   



 رسالة حب وعرفان من سائح نرويجى -٩

  

  

  

رسـالة حـب  fam ottesen ارسـل سـائح نرويجـى الجنسـیة عبـر صـفحته االلكترونیـة

  االنجلیزى الى الصفحة الرسمیة للبوابة االلكترونیة لمحافظة البحر االحمر وعرفان

 red sea portal page ،لغـة بقضـاء أجازتـه بمصـر والغردقـة فیھا عن سعادته البا أعرب ،
ً  في أيضاً كما عبر    ... القادمة اإلجازةفى  األفضلرسالته عن حبه للمصريین متمنیا

 مع أطیب تمنیاتى

Lene and Ottis  

   



  وتدعوا السیاح لزيارة الغردقةسائحة انجلیزية تدعم مصر  - ١٠

  

  

  

عن حبھـا لمصـر وخاصـة مدينـة الغردقـة    Nikta Brooksسائحة انجلیزية تدعي  أعربت
  ، كمـا أشـارت انھـا سـوف) فیس بـوك  ( علي صفحتھا علي موقع التواصل االجتماعي 

وختمت رسالتھا بكلمة بحبك  مـع نشـر علـم انجلتـرا ... ال تتوقف عن المجئ الي مصر 
  . مع علم مصر 

  
  

   



  تشعر باألمان بالغردقة اكثر من بلدھا أنھاتقول  ألمانیةسائحة  - ١١
  

  

  

انھا ) فیس بوك ( أكدت سائحة ألمانیة علي صفحتھا علي موقع التواصل االجتماعي 
  . تشعر باألمن واالمان داخل مدينة الغردقة اكثر من بلدھا بالمانیا 

  

  

   



  

  بھا باألمانسائح انجلیزى يقول انه زار الغردقة عدة مرات ويشعر  - ١٢

  

  

  

  

ــل  ــع التواص ــي موق ــفحته عل ــي ص ــان عل ــیمس جودم ــدعي ج ــزي ي ــائح انجلی ــاد س أف
فـي  التـيمـن  أكثـر، أنه يوجد العديد من المتاعب في بـالدة ) فیس بوك ( االجتماعي 

ً أنه قام بزيارة الغردقة عدة مرات من قبـل  الغردقة ، لكن ال أحد يسمع عن ذلك ، مشیرا
ً أنه ال من مدينته  أكثروانه يشعر باآلمان بھا  يوجد اى مشـاكل بشـوارع بانجلترا ، مضیفا

  . الغردقة 

   



  سائحة سويسرية تؤكد أن مصر آمنة -١٣

  

  

  

حوار لھا مع أحد الصحف السويسرية الشـھیرة، أن مصـر  في، سائحة سويسرية كدت أ
ا إرھابیًا ً ولیس ھجومً ً عابرا    .بلد آمنة، مضیفة أن ما حدث بمدينة الغردقة يعتبر حادثا

حوارھــا، أن يتوافــد الســائحون لزيــارة مصــر، حیــث  فــيوتمنــت الســائحة السويســرية 
 التـيالطبیعة الساحرة والمناظر الخالبة، مؤكدة أن الغردقة من أجمل المدن السـیاحیة 

   . قامت بزيارتھا

   



  ترجمة المقال الوارد فى جريدة ھولندية  -١٤

  المستثمرون يؤمنون بنمو السیاحة في الغردقة

  

  

  )   sunny Resort(صني ريزورت

  مصر  بالبحر األحمر  فىحلمك للحصول علي شقة 

الغردقة من أجمل المدن الشاطئیة علي البحر األحمر في مصر وتبعد أربع ساعات  
  .ونصف طیران من ھولندا 

وتتمتع بالجو الجمیل دائما وكذلك العالم المائي وطبیعتھا الخالبة وھي عوامل تجعل  
  .مكان الذي يجب التوجه إلیه الغردقة ال

والمصريین أصحاب روؤس األموال إلي ، البلجیكیین ، أسباب أدت إلي توجه الھولنديین 
  االستثمار في الغردقة من خالل الشروع في بناء شقق سكنیة فاخرة بصني ريزورت 

 وقد قام) في ھولندا    Schaijkايجبرت فینجینز ھو احد المستثمرين وھو من مدينة ( 
بزيارة موقع المشروع في " محمد صبري " و " مارك دايغر " مع زمالئه المستثمرين 

الذي سوف يحتوي علي ما بین  ٢٠١٦ومن المقرر اقامة المشروع في عام ، الغردقة 
،  ٢٠١١أنه بعد الثورة المصرية في عام " شقة بیع و إيجار يقول فینجینز  ٣٠٠إلي  ٢٥٠

  .د السیاحة في الغردقة عاد الھدوء الذى أدى إلي صعو

لإلطالع " أحمد عبد هللا / اللواء " ولقد قام المستثمرين بزيارة إلي محافظ البحر األحمر 
ولقد ، علي التسھیالت واإلجراءات التي يمكن أن تقوم بھا المحافظة لتنفیذ المشروع 

  .أستقبلنا بحفاوة وكرم ضیافة في مكتبه بالمحافظة 



لحكومة تعاونه في تسھیل كافة اإلجراءات والوقوف خلفنا وقد أكد سیادته ممثال ل
  .لتطوير وانجاز المشروع 

  :مطاعم ومحالت 

وتتنوع مساحات ، شقة  ٣٠٠إلي  ٢٥٠يتكون مشروع صني ريزوت الغردقة من  
  .غرفة إلي ثالثة غرف نوم  ٢وتتكون من عدد  ٢م ١٠٧إلي   ٥٢الشقق من 

ألوروبي لیكون علي مستوي عالي من وسوف يتم تشطیب الشقق علي المستوي ا
السوبر ماركت ، صیدلیة ، التشطیب كذلك سوف يضم المشروع خدمات مثل المحالت 

  ذلك مطعمین وبارات و عیادة طبیب ، وك

ً  ٩٠االسعار الخاصة بالشقق سوف تبدأ من    .الف يورو تقريبا

  -:الكثیر للتجربة 

ھناك الكثیر الذى يجب مشاھدته لیس فقط صنى ريزوت المكان الممیز ولكن يوجد 
لديك ھناك شواطئ خالبة حیث يمكنك " وتجربته فى الغردقة يقول ايجبرت فینجیبز 

الغطس فى البحر وايضا يمكنك القیام برحلة سفارى والمبیت وعملة حفلة شواء فى 
  .الصحراء 

ة من واكثر من ذلك  فالجو دافئ والمعیشة لیست غالیة ،فى الشتاء تصل درجة الحرار
  . دقیقة من المطار الذى تضاعفت قدرته مؤخرا  ١٥درجة مئوية وتبعد  ٢٥الى ٢٠

  

  

  



 ١٥- مغنى البوب األلماني “هاينو“ يتلقى وسام شرفي بمصر



 



 
  

 سیدة فرنسیة تبدي إعجابھا بمدینة الغردقة والبحر األحمر -١٦

الفرنسیة التابعة للبوابة اإللكترونیة لمحافظة أبدت احدي أصدقاء الفیس بوك فرنسیة الجنسیة علي الصفحة 
  . البحر األحمر مدي إعجابھا بمدینة الغردقة والبحر األحمر

والبحر عبارة عن حوض مائي في الھواء ، أن مدینة الغردقة مقصد رائع وجمیل ، فقد جاء علي لسانھا 
 . فھذا حقاً أمراً جمیل، الطلق 

المرجانیة وھو األمر الذي یصعب تحقیقھ مع عدد السائحین الھائل كما أعربت عن ضرورة حمایة الشعاب 
 الذین ال یھتمون لذلك ویقفون علي ھذا الكنز الذي قد یؤدي إلي انھیاره علي المدى البعید 

حیث أكد اللواء أحمد عبد هللا محافظ البحر األحمر أن الحكومة بصفة عامة  , ومن جانبا قمنا بالرد علیھا
ومحافظة البحر األحمر بصفة خاصة تبذل ، ) إدارة محمیات البحر األحمر ( زارة البیئة المتمثلة في و

قصارى جھدھا للحفاظ علي ثروات البحر األحمر من الشعاب المرجانیة منذ أكثر من عشرون عاماً من خالل 
  . وضع شمندورات تغطي البحر األحمر تماماً 

ضرب وبشدة كل من یخالف قواعد حمایة البیئة بالمحافظة ، وأكد المحافظ إن القانون لھ قبضة حدیدیة ست
موضحاً أن المحافظة تقوم بعمل ، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الشعاب المرجانیة بالبحر األحمر واالھتمام بھا 

العدید من حمالت التوعیة للسائحین األجانب بالغردقة عن البیئة البحریة والشعاب المرجانیة وأھمیتھا 
 .یعیةكموارد طب

ھذا وقم تم تزوید تلك السیدة بالكثیر من المعلومات الخاصة بالشعاب المرجانیة بالبحر األحمر والتي تعد من 
  . فأعربت عن مدي سعادتھا البالغة لھذه المعلومات القیمة، أجمل الشعاب المرجانیة علي مستوي العالم 

 


