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بحيرة صناعية وسط املباني.. املياه عنوان احلياة في بورتو

مدخل بورتو مارينا

محافظ مطروح اللواء احمد حسني والزميل خالد خليل والزميل أسامة أبوالسعود

األمير د.بندر بن فهد الفهيد رئيس املنظمة العربية للسياحة خالل افتتاح امللتقى

جولة بحرية وسط املياه الفيروزية

مط�روح تتفرد بش�واطئ متنوع�ة ومتعددة اش�تهرت بمياهه�ا الصافية
ورمالها البيضاء الصحية والنظيفة مثل شواطئ روميل والغرام وكليوباترا وعجيبة

منصور عامر: خالل 6 أش�هر حّولن�ا أرض بورتو مارينا من م�كان تنعق على 
أعمدته الغربان إلى منتجع س�ياحي عالمي يرتاده الس�ياح من كل أنحاء العالم

الطالبي�ة الس�ياحة  لتش�جيع  كاليفورني�ا  لجامع�ة  فرع�ًا  سننش�ئ 
إلى جانب إحياء فنار اإلس�كندرية وإعادة تأهيله من جديد  كأثر س�ياحي مهم 

سحر الطبيعة وروعة المياه الفيروزية 

بورتو مارينا

البقية ص 23

بورتو مارينا  � أسامة أبو السعود
في اجمل بقاع الدنيا، في مصر ام 
الدنيا وعلى ساحل البحر املتوسط 
حيث مدينة العلمني يتربع منتجع 
بورتو مارين����ا العاملي على اجمل 
قطعة من ارض احملروسة محاطا 
مبياهها الفيروزية املتأللئة وجوها 
الس����احر وطبيعة اه����ل مطروح 

الساحلية اجلميلة.
في هذا املكان الساحر عقدت وعلى 
مدى 4 ايام متواصلة انشطة امللتقى 
الثاني العربي لإلعالم السياحي على 
ارض السحر واجلمال مطروح في 
املنتجع السياحي »بورتو مارينا« 
احد مشروعات »عامر جروب« حتت 
رعاية محافظ مطروح اللواء أحمد 
حسني وبحضور نخبة متميزة من 
اساتذة االعالم واالعالميني وشركات 

السياحة املصرية والعربية.
اللواء احمد  محافظ مط����روح 
حسني حتدث عن جمال محافظته 
التي مهما وصفها فلن يفي احلقيقة 
شيئا من جمالها االلهي الذي استأثرت 
به مطروح وسواحل مصر الشمالية 

عن باقي بقاع األرض.
 ولفت احملافظ الى ان ما متتلكه 
مطروح من مقومات طبيعية جعلها 
تتفرد عن باقي محافظات جمهورية 
مصر العربية وهو الذي جعلها جزءا 
مهما في منظومة التنمية الشاملة 
في مصر مش����يرا الى ان مطروح 
التي  تتميز باملساحات الشاسعة 
لم تس����تغل حتى االن الى جانب 
تنوع أراضيها باإلضافة الى متيزها 
كإحدى احملافظات السياحية بتنوع 
منتجاتها السياحية حيث تتوافر 
بها السياحة الرياضية والعالجية 
والترفيهي����ة الى جانب س����ياحة 
السفاري.  واشار الى ان مطروح 
تتفرد بشواطئ متنوعة ومتعددة 
اشتهرت مبياهها الصافية الفيروزية 
ورمالها البيضاء الصحية والنظيفة 
مث����ل ش����واطئ رومي����ل والغرام 
اللواء  وكليوباترا وعجيبة. واكد 
احمد حسني ان منطقة سيوه تعد من 
املقاصد الهامة لراغبي االستشفاء من 
السائحني حيث تتميز رمالها الفريدة 

مبعاجلة آالم العظام وغيرها.
وأض����اف ان احملافظ����ة اآلن 
بالتعاون مع وزارة السياحة تسارع 
في اإلعالم واإلع����الن عما حتويه 
من مفاتن ومقتنيات بشكل علمي 
ومدروس يستهدف أسواقا بعينها 
كي تبرزها وجتعلها تظهر بطريقة 
متفردة. وعن امللتقى أشار احملافظ 
الى انه يعد من املناسبات العظيمة 
والف����رص املتمي����زة ك����ي يتمكن 
اإلعالميون العرب واملصريون من 
االطالع على ما حتويه احملافظة من 

إمكانيات، وهو ما سيؤدى بالفعل 
ال����ى نقل الص����ورة احلقيقية عن 
طريق الوس����ائل اإلعالمية املرئية 
واملسموعة واملكتوبة التي ميثلونها 
والذي سينتج عنه جذب املزيد من 
االستثمارات السياحية وغيرها الى 
العربي  السائح  جانب جذب أعني 
الذي يتميز مبميزات عدة مثل طول 

مدة إقامته وإنفاقه العالي. 

6 ماليين سائح

وفي إحصائية اعدتها احملافظة 
اكد احملافظ ان مطروح كمحافظة 
يقطنها نحو نصف مليون مواطن 
مصري، وتستقطب نحو ستة ماليني 
سائح اجنبي وعربي ومحلي، مؤكدا 
انه بالرغ����م من ذلك فان احملافظة 
ميكنها استيعاب نحو ثالثني مليون 
سائح سنويا، اال انها حتتاج ملزيد 
من الترويج والتنشيط في االسواق 
اخلارجية الس����يما العربية حتى 
حتقق هذا الرقم، مؤكدا ان اجمالي 
االستثمارات قد بلغ حتى اآلن 172 
مشروعا استثماريا حققت ايرادات 
حوالي 29 مليار جنيه ووفرت نحو 

300 الف فرصة عمل.

ودع����ا احملافظ املس����تثمرين 
العرب واالجان����ب واملصريني الى 
ان تتجه عيونهم صوب هذا املكان 
وس����يجدون جميع ما يحتاجونه 
من تسهيالت في جميع اإلجراءات 
التي يحتاجونها، ويتم حاليا انشاء 
مركز متطور خلدمة املستثمرين 
للتس����هيل عليهم فيما يحتاجونه 
من تراخي����ص وأراض وخدمات 

ملشروعاتهم اجلديدة .
وتاب����ع بأن����ه توج����د حالي����ا 
اس����تثمارات في جمي����ع املجاالت 
منها م����ا بدئ في تنفيذه ومنها ما 
هو صوب الدراسة الستغالل 450 
الف كيلومتر على امتداد الساحل 
والتي لم يستغل منها سوى جزء 
قليل ج����دا، مضيفا انه جار تنفيذ 
اكب����ر وأهم مش����روع تعليمي في 
منطقة الشرق االوسط يرمي الى 
خدمة الطلبة املصريني والعرب وهو 
انشاء فرع جلامعة كاليفورنيا وهو 
ما سيجعل منطقة جنوب العلمني 
محل تنفيذ املشروع شاهدة على 
أهم طفرات التطوير في احملافظة 
ككل، وسيقوم بتنفيذ هذا املشروع 
الكبير  الضخم املستثمر املصري 

منصور عامر رئيس مجلس ادارة 
»عامر جروب« إميانا منه بضرورة 
تنشيط وتطوير السياحة التعليمية 

والطالبية على مدار السنة.

طفرة هائلة

من جانب����ه، أكد منصور عامر 
رئيس مجلس ادارة »عامر جروب« 
الوفود االعالمية  التي استضافت 
من العرب واملصريني ان احملافظة 
بها إمكانيات سياحية غير محدودة 
وذلك لتنوع مصادرها، مؤكدا انه 
بالرغم من قلة عدد سكانها مضاهاة 
باحملافظات األخرى إال انها تعتبر 
احملافظ����ة الوحي����دة التي حتقق 
س����ياحيا 12 ضعف عدد سكانها، 
مشيرا الى ان احملافظة تشهد طفرة 
عظيمة في مجال االس����تثمار على 
أيدي القائمني بأمور احملافظة حتت 
قيادة احملافظ اللواء احمد حسني، 
وذلك طبقا حلجم املشروعات التي 
تبشر بأن مس����تقبل هذه املنطقة 

مستقبل واعد.
وأش����ار منصور عامر الى انه 
كمستثمر مصري فنت بأرض مطروح 
وهو ما دعاه الى التفكير في تنفيذ 

وإقام����ة مش����روعاته عليها، وعن 
مشروع »بورتو مارينا« أشار الى 
انه تس����لم األرض في يناير 2005 
ومت االنتهاء من تنفيذ املش����روع 
يوليو 2005 وحتول هذا املشروع 
من مكان تنعق على أعمدته الغربان 

الى منتجع سياحي عاملي.
وأش����ار الى انه مهتم بإنش����اء 
فرع جلامعة كاليفورنيا لتشجيع 
السياحة الطالبية الى جانب إحياء 
فنار اإلسكندرية وإعادة تأهيله كأثر 

سياحي هام من جديد.

تعاون مع الدول العربية

على جان����ب آخر، أكد منصور 
عامر انه مهتم كذلك بالتعاون مع 
ال����دول العربي����ة املختلفة لتنفيذ 
العديد من املشروعات السياحية 
ف����ي كل دولة عربية على حدة مع 
مراعاة الثقافة املختلفة لكل دولة، 
مش����يرا الى انه حاليا جار تنفيذ 
أكبر مشروع سياحي في سورية 
ف����ي مدينة  الش����قيقة واملوجود 
طرطوس الساحلية السورية، مؤكدا 
انه مشروع سيبهر العرب والعالم 
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محافظ مطروح يجلس بجوار سيدة تغزل سجادة من الصوف وهي من الفلكلور 
الشعبي حملافظة مطروح

األلعاب املائية والبحيرات وحمامات السباحة تشكل 70% من جلف بورتو مارينا

شاطئ بورتو مارينا حيث ترتفع األعالم العربية وسط مياه البحر املتوسط على أجمل 
بقعة في مصر

اللواء احمد حسني والزميل خالد خليل في افتتاح املعرض املصاحب للملتقى جلف بورتو مارينا.. الصحراء حتولت إلى جنة خضراء

محافظ مطروح متشحا بالعلم اللبناني خالل افتتاح املعرض محافظ مطروح اللواء احمد حسني ورجل األعمال منصور عامر خالل افتتاح امللتقى الثاني لإلعالم السياحي

اإلعالميون استمتعوا بطبيعة اجلو في جلف بورتو مارينا

اللواء أحمد حسين: 6 ماليين سائح أجنبي وعربي يزورون مطروح سنويًا
شكر وتقدير

منتجع جلف بورتو مارينا.. قصة نجاح مصرية

كل الشكر والتقدير للمركز العربي لإلعالم السياحي والقائمني 
عل����ى برنامج الزيارة من محافظ مطروح اللواء احمد حس����ني 
ورجل األعمال املصري رئيس مجلس ادارة شركة عامر جروب 
منصور عامر على ما قدموه من تسهيالت لإلعالميني املشاركني 

في امللتقى الثاني لإلعالم السياحي.
والش����كر موصول ملدير مكتب محافظ مطروح املقدم هشام 
اجلن����دي وللزميل خالد خليل الذين ب����ذال جهودا مضنية في 
الوقوف على راحة أبناء مهنة املتاعب وتنظيم برنامج امللتقى 
مبنتهى الدقة والروعة وجلمي����ع القائمني على منتجع بورتو 
مارينا على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها كل 
املش����اركني في امللتقى في نسخته الثانية واثبتوا ان في مصر 

منتجعات تفوق مثيلتها في كل دول العالم.

نظمت ش���ركة عامر جروب رحلة ال���ى منتجع جلف بورتو 
مارينا الساحر والذي ال يبعد سوى 7 كيلومترات فقط من منتجع 
بورتو مارينا ويتميز جلف بورتو باملساحات اخلضراء وحمامات 
السباحة واأللعاب املائية والنوافير الراقصة وكلها قصة كفاح 
وجن���اح وإجناز كبير إلعمار مصر واالس���تفادة من االمكانيات 
الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها منطقة العلمني والساحل الشمالي 

في مصر حتسب لرجل األعمال املصري منصور عامر.

علميت����ان كانت االول����ى بعنوان تتمة المنشور  ص 22
»اإلعالم السياحي واملستقبل« قام 
خاللها د.س����امي الشريف بطرح 
أطر املس����تقبل السياحي وأسباب 
التفوق لإلعالم السياحي، وفى نهاية 
اجللسة قدم احملاضرون توصية 
بأهمية وضع ميثاق شرف عربي 
يحافظ على طرق معاجلة املعلومات 

السياحية.
ثم بدأت اجللسة الثانية والتي 
كانت بعنوان وس����ائل اإلعالم بني 
السبق وتقدمي املعلومات الصحيحة 
برئاسة د.ملياء محمود نائب رئيس 
شبكة صوت العرب ود.حسن عماد 
وكيل كلية اإلعالم، وكانت جلسة 
مليئة باملعلومات اجلديدة والتي 
حتدد طرق الدقة واجلوانب امللموسة 
عند تق����دمي املعلوم����ات، وانتهت 
اجللسة بتوصية بضرورة وضع 
معايير محددة ومعروفة لإلعالم 
السياحي العربي يلتزم بها القائمون 
على اإلعالم السياحي خاصة اإلعالم 

بصفة عامة.

إنتاج المعرض

عقب ذلك ق����ام اللواء احملافظ 

السياحي بالهيئة العامة للسياحة 
واآلثار باململكة« وشرح بشكل مرئي 
التجربة الس����عودية التي اوضح 
فيها ان السعودية ليست سياحة 
دينية فقط بل س����ياحة تهتم في 
املقام االول باملواطن السعودي وفي 
اجللسة اخلامسة، السيد يوسف 
الكاظم رئيس االحتاد العربي للعمل 
التطوعي حيث كان موضوعها »العمل 
التطوعي واهميته في اثراء وخدمة 
الس����ياحة العربية«، شرح خاللها 
العمل  كيفية اس����تغالل وتوجيه 
التطوعي ف����ي النهوض باملقاصد 
السياحية في دولنا العربية وكيفية 
استقطاب وجذب الشباب املستعد 
التطوع واقناعه  للعمل في مجال 
باملشاركة وحتفيزه على االقدام على 
مثل تلك اخلطوة، كما قام بشرح 
مبادئ وشروط الدخول واالنضمام 
للعمل التطوعي في املجال السياحي 
والتي تتبلور اهمها في اهمية العمل 
اجلماعي ووضع اهداف ومعايير 
محددة خلطط العمل باإلضافة الى 
االستمرارية واملتابعة للعمل الذي 

جرى تنفيذه او حتى البدء فيه.
وقد قام الكاظم بتقدمي منوذج 

احمد حس����ني بافتت����اح املعرض 
العربي املقام على هامش األنشطة 
وشارك في املعرض 9 دول عربية 
من أصل 15 دولة وحظي معرضا 
اململكة العربية السعودية واإلمارات 
بإقب����ال غير مس����بوق، حيث قدم 
الس����عوديون ماء زمزم للمحافظ 
وللزائري����ن والتمر والقهوة وقدم 
اإلماراتيون الطعام اإلماراتي املميز 
املعروف )باخلبي����ص والبثبث( 
وانبهر احلضور مبعرض البحرين 
حيث قدمت الكتيبات التي تعكس 
السياحة واآلثار في البحرين، كما 
قدم اللبنانيون والسوريون احللوى 
والزعتر واملطبوع����ات للمحافظ 
التونسيون بدعوة احملافظ  وقام 
لزيارة تون����س اخلضراء وصرح 
احملافظ في مقابلة تلفزيونية بأن 
التصور وانه حوى  املعرض فاق 
العديد من األنشطة واألكالت التي 
الواحدة  العربي����ة  الروح  تعكس 
العرب بثروات بالدهم،  وتعريف 
وفي اجللس����ة الرابعة والتي كان 
يديرها محمد الرش����يد من الهيئة 
العامة للسياحة واآلثار بالسعودية 
حتت عنوان »جتربة قافلة االعالم 

لبعض األماكن السياحية املهجورة 
في العديد من الدول العربية والتي 
ميكن ان يقدم العاملون في املراكز 
التطوعية املوج����ودة بهذه البالد 
خدمات ميكن ان تنهض بهذه املعالم 

السياحية املدفونة.

توزيع الجوائز

وفي نهاية اجللس����ة قام خالد 
خليل نائب رئيس املركز بتوزيع 
جوائ����ز على احلض����ور من بينها 
جائزة مقدمة م����ن منصور عامر 
رئيس مجلس ادارة »عامر جروب« 
للصحافيني واالعالميني املشاركني 
لقضاء ثالثة ايام مجانية في منتجع 

بورتو مارينا.
وفي اجللس����ة اخلتامية اعلن 
احملافظ ترحيبه وش����كره للمركز 
العربي لالعالم السياحي وحضرها 
كل من األمير د.بندر بن فهد رئيس 
املنظمة العربية للسياحة واالمني 
الع����ام لالحتاد العرب����ي وجمعية 
خريج����ي االعالم واعل����ن الزميل 
خال����د خلي����ل توصي����ات امللتقى 
ومنها اعداد دليل للسياحة العربية 
وموقع الكتروني واستضافة لبنان 

للملتقى القادم واعداد اطر محددة 
للتغطية االعالمية في الس����ياحة 
ووضع ميثاق للصحافة السياحية 
واملطالبة بتحرير القيود املفروضة 
على ب����ث االخبار الس����ياحية في 
بعض الدول العربي����ة، كما وافق 
احلضور على ارسال برقيتي تهنئة 
للرئيس مبارك مبناس����بة شفائه 
وبرقية تهنئة لسمو االمير سلطان 
ولي عهد اململكة العربية السعودية 
واعلن األمير د.بندر بن فهد � رئيس 
منظمة الس����ياحة العربية � على 
التوصيات التي خرج بها امللتقى 
ومنها تفعيل موقع الكتروني خاص 
باملركز العربي لالعالم الس����ياحي 
ووضع ميثاق شرف العمل االعالمي 
السياحي يتضمن حرص الصحافي 
واالعالمي عل����ى تغطية االحداث 
السياحية بحيادية وحتريه الدقة 
بكل رقم ينشره وحتويل املركز الى 
املجلس العربي لالعالم السياحي 
ليكون اشمل وأوس����ع، كما وافق 
على اقامة امللتق����ى القادم بإحدى 
الدول العربية بعد ان استضافته 
مصر لعامني متتاليني وانشاء دورة 
شهرية للمركز بحد اقصى 3 اشهر 
وارسالها الى جميع اعضاء املركز 
من املصريني والعرب تتضمن اخبار 

املركز وأنشطته.
وقد رحب األمير د.بندر باختيار 
االس����كندرية عاصمة للس����ياحة 
العربية للعام احلالي واش����ار الى 
ان االسكندرية جديرة بهذا اللقب 
فهي مدينة السحر واجلمال وملتقى 
للحضارات القدمية سواء االغريقية 
او اليونانية باالضافة الى املصرية 
القدمية كما انها متتلك سحرا خاصا 
الذي تنفرد به، كما اعلن عن اختيار 
مدينة العقب����ة باالردن لعام 2011، 
واشار الى ان هذه املسابقة ستزيد 
من املنافس����ة الش����ريفة بني املدن 
العربية الس����ياحية القتناص هذا 
اللقب كما ستنش����ط م����ن حركة 
الس����ياحة العربي����ة البينية التي 

نسعى الى ازدهارها.
وشكر احملافظ احلضور وعلى 
رأسهم منصور عامر الراعي الرئيي 
للملتقى وطالب اجلميع بأن يحذوا 
ح����ذوه ملصلحة االع����الم العربي 
واملصري على حد سواء، كما وجه 
الشكر الى د.ماجي احللواني رئيس 
امللتقى وخالد خليل نائب رئيس 
املركز العربي لالعالم الس����ياحي 
ووجه الشكر ايضا ليوسف الكاظم 
االمني العام لالحتاد العربي للتطوع 
وللسادة احلضور وطالب باستمرار 
اعمال امللتقى ووجه الدعوة القامة 
امللتقى مرة اخرى مبطروح في اي 

وقت.

كله ملا ميتاز به زمن عمارة حديثة 
ومتطورة، واضاف ان هناك مشروعا 
ضخما ستشهده األراضى السعودية 
ويعد كذلك من املشروعات السياحية 
التي س����تضفي مزيدا من التنوع 
السياحي في الس����عودية، مشيرا 
الى انه حان الوق����ت لكي توضع 
السعودية على الطريق الصحيح 

في املجال السياحي.
وأشار الى انه متحمس إلقامة 
مشروع في تونس والسودان والعديد 

من الدول العربية األخرى.
عقب ذلك قام منصور بعرض 
فيلم اعالني عن مش����روع الوقف 
اخليري الذي تناول ان املجموعة 
تبرعت بثلث رأسمالها للمحتاجني 
وهو األمر ال����ذي أدهش احلضور 
من اإلخوة العرب، وابدوا إعجابهم 
الفائق بتلك املبادرة املتميزة، ومتنى 
الكثير منهم لو ان كل رجل أعمال 
يقدم على مثل هذا اإلجراء في بلده 
والبالد العربية األخرى التي حتتاج 
لذلك. وقام منصور عامر بش����رح 
مفصل لسياس����ة واستراتيجيات 

املجموعة في الفترة املقبلة.
وعلى صعيد آخر، قام س����امي 
محم����ود رئيس قطاع الس����ياحة 
الدولية بهيئة تنش����يط السياحة 
بعرض بيانات مفصلة عن حركة 
الس����ياحة داخل مصر خالل العام 
املنص����رم 2009، مضيفا ان مصر 
كمقصد سياحي شهد نسبة انخفاض 
طفيفة جراء األزمات املتعاقبة التي 
ش����هدتها جميع املقاصد العاملية، 
مؤكدا ان زهير جرانة وزير السياحة 
استطاع ان يقلص ويحد من نسبة 
االنخفاض وذلك بسياسته الناجحة 

في ادارة األزمات.

شكاوى السياح العرب

وعن شكاوى اإلخوة العرب من 
التفرقة في املعاملة في مصر بينهم 
وبني السائحني األجانب أكد سامي 
ان الس����ياحة العربية البينية من 
أهم أنواع السياحة في مصر إال انه 
أكد ان الوزير قد شدد على جميع 
الفنادق والقرى واملقاصد السياحية 
على ضرورة االلتزام باملعايير التي 
ال����وزارة والتي تقضي  وضعتها 
مبعاقبة اي مقصد سياحي سيخالف 
هذه املعايير، مؤكدا ان الوزارة قامت 
بعمل خط س����اخن علق في جميع 
املداخل واملخارج في جميع املقاصد 
لتلقي اي استفسارات او شكاوى من 
االخوة العرب، مؤكدا انهم سيلقون 
كل الدعم واحلب والراحة في بلدهم 

مصر.
أعقب ه����ذا املؤمتر جلس����تان 


