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حكايات

وأجملها على اإلط�ل�اق  :شاطئ
تراسينا و ُيعتبر من أه ّم الشواطئ
في شرم الشيخ ،وهو مقصد ّ
عشاق
ممارسة رياضة الغوص في عمق
البحر ،ويبع ُد عن منتجع هيلتون
شرم الشالالت م ّ��دة خمس دقائق
فقط ،يقصده السياح؛ كونه ُيعتبر
مركزا ً للغوص في الشرم ،وإضافة
إلى الغوص فإ ّنه ُيقا ُم على الشاطئ
أمسية ف��ي ي��وم اجلمعة م��ن ك ّل
موسيقي راقص،
أسبوع لعرض
ّ
وسط موسيقى مثيرة ،من خالل
دولي.
أغانٍ ُيديرها DJ
ّ
شاطئ شاركس باي
تابع ملنتجع
صناعي
وهو شاطئ
ٌ
ّ
ش��ارك��س ب����اي ،ف��ي��ق��ص �دُه على
األغ��ل��ب ُن���زالء ه��ذا املنتجع ،وال
يفصل بينهما إالَّ ممشى قصير،
وهو مكانٌ مناسب لطالبي ال ّراحة
واالس��ت��رخ��اء ،ويحوي ح ّمامات
للسباحة ،إضافة إلى مطاعم ُتقدّم
أشهى املأكوالت العامل ّية ،وفيه عدد
كبير من البارات الضخمة ،إضافة
إلى عد ٍد من وسائل الرفاهية.
شاطئ الفنار

طبيعي ،حُ
وتيط به
وهو شاطئ
ّ
ُّ
الشعب املرجان ّية ،ومياهه غن ّية
بش ّتى أنواع األسماك ،لذلك ُيعتبر
مقصدا ً مثال ّيا ً ملا ُيعرف بالغوص
السطحي ،هو مكانٌ مناسب أيضا ً
ّ
لالسترخاء ،حيث ميكن االستلقاء
على الشاطئ وسماع املوسيقى
الهادئة التي تقوم بعض الفرق
بعزفها ،ولذلك يغلب عليه ّ
الطابع
الرومانسي ،إذ تكونُ األمسيات
ّ
فيه ه��ادئ��ة ،وفيه مطعم إيطالي
يق ّد ُم األطباق اإليطال ّية اللذيذة.
اجل��دي��ر بالذكر أنّ منطقة شرم
ال��ش��ي��خ حت����وي أك��ث��ر م���ن مئة
وخمسني فندقا ً ومنتجعاًُ ،تقدّم
السائح،
فيه ك َّل اخلدمات التي ته ّم ّ
بالسعادة واألمان ،ولذلك
ل ُتشعره
ّ
فإنّ عددا ً كبيرا ً من رجال األعمال
والسياسيني واملشاهير في العالم
قاموا بزيارة شرم الشيخ وقضاء
أجمل األوقات فيها ،والقيام برحلة
في أحد الزوارق الزجاج ّية املس ّيرة
فوق املياه ،والتي ميكن من خاللها
مشاهدة كنوز البحر وسحره.
دهب
م��ن أج��م��ل ال��ش��واط��ئ ف��ي جنوب
سيناء ،فهي تتمتع بالرمال الذهبية
املتأللئة واملياه الصافية واألحياء
املائية املتعددة األل���وان ،وتضم
ق��رى سياحية وم��راك��ز للغوص
وأماكن إلقامة املخيمات وقوارب
للرحالت البحرية.
كما تتوافر بها املعدات اخلاصة

العدد ( )554األربعاء  1نوفمبر 2017
ب��ري��اض��ة ال��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى امل���اء
بواسطة األلواح الشراعية.
وت��ط��ل ده��ب على خليج العقبة
على بعد  100كم من شرم الشيخ
ويرجع اسمها إلى رمالها الذهبية
ال��ب��راق��ة ،ومياهها ال��ت��رك��وازي��ة
الزرقاء الغنية باألسماك امللونة.
رأس شيطان
ت��ق��ع رأس ش��ي��ط��ان ف���ي ش��م��ال
نويبع بالقرب م��ن ده���ب ..وهي
منطقة تتميز بهدوئها وطبيعتها
الساحرة ،فيمكنك املكوث في خيمة
على الشاطئ واالستمتاع بالغوص
والسباحة.
وي��ت��واف��ر فيها ع���دد م��ن اخل��ي��ام
املصنوعة من القش واخلشب مع
توافر جميع سبل الراحة من األكل
والكهرباء واملياه.
ش��واط��ئ بعضها للمليارديرات
فقط
«م���اري���ن���ا» ..ه���ي رم����ز ال��ث��راء
الفاحش في مصر لفترة عقد ْين
من عهد حسني مبارك… قصور
ومنتجعات وب��ح��ي��رة صناع ّية
ومارينا لليخوت ..على ما يس ّمى
«لسان الوزراء» ،كان رموز النظام
يحكمون ،وهناك أيضا ً تق ّرب منهم
رجال األعمال ..أ ّما اآلن ،فقد فقدت
بعضا ً من بريقها ،ولكن ال يزال
لها وجود مع استمرار نفوذ رموز
النظام السابق.
«م���راس���ي» ..ف��ي أجمل شواطئ
مصر بسيدي عبدالرحمن ،في
الساحل الشمالي ،تقبع «مراسي»،
التي وصلت فيها أسعار القصور
إلى  100مليون جنيه.
ٍ
أعمال يستمتعون مع أبنائهم
رجال
ٍ
حفالت خاصة لعمرو دياب
في
وتامر حسني… إ ّنه مجتمع آخر،
ينض ّم إليه.
أ ّما «هاسيندا» ،فهي ملن ميتلك فوق
املليار جنيه فقط «هاسيندا» ،هي
اجليل اجلديد من منتجعات العالم
السري ،الذي ال يعرف عنه عامة
املصر ّيني شيئاً ..فهو عالم مغلق،
ال يدخله اال اصحابه..
ش��رم الشيخ أو مرسى مطروح
ورمب��ا اإلسكندرية ه��ي وجهتنا
األساسية ،فهذه هي أكثر ثالثة
أم��اك��ن ن��ت��وج��ه ال��ي��ه��ا ف��ي فصل
الصيف ولكن م��اذا ع��ن شواطئ
مصر األخ��رى ،التي تتميز باجلو
املعتدل واملناظر اخلالبة؟
أجمل شواطئ مصر
هناك  10شواطئ تعد االجمل في
مصر:
 – 1شاطئ «شرم اللولي» مبرسى
علم ،أح��د أجمل شواطئ العالم،
ال���ذي ذاع صيته م��ؤخ��راً ،ون��ال

الترتيب ال��ث��ال��ث ف��ي تصنيفات
ال��ش��واط��ئ العاملية ،إذ سيشعر
امل��س��اف��ر ب��أن��ه ف��ي أح���د ش��واط��ئ
«املالديف» الساحرة.
 – 2شاطئ «زيتونة» ،وهو أهم
شواطئ مدينة اجلونة ،وتعد قرية
اجلونة من أهم وأجمل ضواحي
الغردقة.
 – 3ش��اط��ئ «ع��ج��ي��ب��ة» مبرسى
م���ط���روح ،م��ن أج��م��ل شواطئها
على اإلط�ل�اق ،وميتاز باألشكال
الصخرية العجيبة التي تنتشر
فيه والتي منحته هذه التسمية.
 – 4شاطئ «رأس شيطان» ،فى
شمال نويبع بالقرب من دهب ،وهي
منطقة تتميز بهدوئها وطبيعتها
الساحرة ،فيمكنك املكوث في خيمة
على الشاطئ واالستمتاع بالغوص
والسباحة.
 – 5ش��اط��ئ احملمية ف��ي جزيرة
«اجلفتون»ُ ،يطلق عليها مريدوها
جنة الله على األرض ،فهي وجهتك
املفضلة لالستمتاع بالغطس
وباملناظر اخل�لاب��ة ،تقع جزيرة
اجل��ف��ت��ون ب��ال��ق��رب م���ن مدينة
الغردقة ،ويتميز شاطئ احملمية
بالرمال البيضاء ،واملياه الصافية.
 – 6شاطئ رأس أم السيد في شرم
الشيخ ،حيث يذهب الغواصون
لكي ينبهروا باألشكال املرجانية
املذهلة ،خاصة الشعاب املرجانية،
باإلضافة إلى وفرة احلياة املائية،
مبا فيها من مختلف أنواع األسماك
النادرة ،تقع املنطقة على بعد  5كم
من خليج نعمة.
 – 7شاطئ شرم النجا بالغردقة،
الشعب املرجانية في مياهه قريبة
جدًا من الشاطئ ،بالطبع ال حتتاج
إل��ى ق��ارب لالستمتاع مبنظرها
البديع.
 – 8شاطئ أبو جالوم ،في دهب،
املشهورة بشعابها املرجانية ذات
األل��وان اخلالبة ،كما أنها منطقة
مميزة لرحالت السفاري وركوب
اجلمال.
 – 9شاطئ املضيق البحري في
طابا ،يقع ما بني طابا ونويبع،
ويتميز باملياه الزرقاء الصافية،
والشعب املرجانية اخلالبة ،ويعد
املضيق املكان األمثل للغواصني
احملترفني.
 – 10شاطئ النخيل بالعريش،
ويشتهر الشاطئ باسم «النخيل»،
ن��ظ� ًرا إل��ى وج��ود غ��اب��ات أشجار
النخيل على ام���ت���داده ،ويتميز
بوجود الكورنيش ال��ذي تتوافر
فيه جميع اخلدمات السياحية.
إن مصر العظيمة لديها كنوز من
اجلمال في كل شبر منها تنادي
أبناءها لزيارتها واالستمتاع بها،
فهلموا إلى أجمل بالد الدنيا.

