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»بورت غالب« نجحت
في حجز موقع متميز

على خريطة السياحة المصرية

جوتور: »بورت غالب« تطلق أقوى عروض الصيف بالكويت 
تزامنًا مع تدشين خط مصر للطيران إكسبريس المباشر لـ »مرسى علم«

المطار يستقبل أكثر من 2.5 مليون راكب سنويًا

محمود: 120 مليون دوالر تكلفة تنفيذ المرحلة األولى  من المستشفى األلماني المتوقع تنفيذه
)سعود سالم( جانب من احلضور

م.عبدالعزيز الكليب يكرم م.الرفاعي

فيليب جوتور وهاني محمود خالل إطالق العروض الصيفية لفنادق منتجع »بورت غالب«

مجدي الهواري يتوسط فيليب جوتور وهاني محمود وعددا من وكالء السياحة والسفر

السياحة املصرية وشركة التأمني 
الصحي احلكومية األملانية في 
مبن���ى وزارة االقتصاد األملانية 
ببرلني يقضي بالسماح للمواطنني 
األملان اخلاضعني لنظام التأمني 
الصح���ي األملان���ي بالعالج في 
املستشفى األملاني املقرر أقامته 
في »بورت غالب« ويقدر عدد من 
يشملهم التأمني الصحي في أملانيا 

بثمانني مليون مواطن. 
 وأفاد بان املستشفى األملاني 
املقرر يتميز بأنه تتوافر فيه دور 
النقاهة بعد العمليات اجلراحية 
وذلك في جو غاية في االعتدال 
العام  لدرجات احلرارة ط���وال 
واالستمتاع بالشمس والشواطئ 
العديد من  اجلذاب���ة، وتواف���ر 
العالجية  التخصصات س���واء 
أو اجلراحية، وتوافر اخلبرات 
األوروبية )األملانية والنمساوية( 
إدارة املستشفى  لإلشراف على 
وإج���راء العملي���ات اجلراحية 
والعالج، وجتهيز املستش���فى 
بأحدث األجه���زة العلمية، ومن 
املتوق���ع أن يبلغ حجم املرحلة 
األول���ى حوالي مائتي س���رير 
العمليات  إلى قس���م  باإلضافة 
والعالج حلوالي مائتي س���رير 
ويتوق���ع أن تبل���غ تكلفته 120 
مليون دوالر في املرحلة األولى. 
وقال: »ان املشروع يحظى بالدعم 
الكامل للحكومة املصرية والذي 
يعتبر األول من نوعه في مصر 
والشرق األوسط ملا يتمتع به من 
دعم كامل من احلكومة املصرية 
وكذلك احلكومة األملانية متمثال 
في املوافقة لثاني أكبر ش���ركة 
 )DAK( تأمني بأملانيا وهي شركة
التأمني الصحي  والتي يغط���ي 
بها أكثر من 6.5 ماليني مواطن 

أملاني«.
واشار الى ان املنتجع بصدد 
إنشاء شارع الشانزلزيه ليكون 
من أفخم الش���وارع في العالم، 
بع���رض 80 مترا وعلى جانبيه 
مقاه شهيرة ومحالت عاملية، وال 
ميكن مقارنته بأي شوارع مماثلة 
في املنطقة، كما يشتمل املشروع 
على ثاني اكبر الجون صناعي 
العال���م وأوتيالت ومالعب  في 
مائية غير مس���بوقة، وس���يتم 
اكبر نافورات موسيقية  إنشاء 
راقصة في العالم باملنتجع، كما 
يجري حاليا التعاون مع إحدى 
الش���ركات العاملية املتخصصة 
إلقامة مدينة ترفيهية لألطفال 
تكون ن���واة ملدينة ديزني الند، 
وقد مت االتفاق مع إحدى الشركات 
العاملية املتخصصة إلقامة مناخ 

سياحي للعائلة.

وملعبا للغولف وناديا لليخوت 
ومباني سكنية سياحية ومجمعات 
جتارية ومرافق وخدمات وبنى 
حتتية ومجتمعا سكنيا ترفيهيا 
متكامال يبعد خمس دقائق فقط 

عن مطار مرسى علم الدولي.
 واض���اف ان مدينة »بورت 
غالب« تقع على بعد 65 كم جنوب 
مدينة القصير أي 210 كم جنوب 
مدينة الغردقة وهي تعتبر مركز 
خدمة للبعثات التعدينية واآلن 
بدأت تتحول لواحدة من أكبر املدن 
السياحية وهذا ملا تتميز به من 
جمال شواطئها الصافية وشعابها 
املرجانية وأسماكها النادرة وتعد 
مرسى علم أكبر محمية طبيعية 
خاصة بالدالفني صديقة اإلنسان، 
فهي احملمية األول���ى من نوعها 
واألن���در في العال���م حيث يقيم 
خمس���ة آالف دولفني أو أكثر في 

بقعة جميلة ونادرة.

خدمات متكاملة

 وأفاد بان مارينا »بورت غالب« 
الدولية تصنف بخدماتها املتكاملة 
ميناء رس���ميا جلمهورية مصر 
العربية ومتثل البوابة اجلنوبية 
األولى ملصر لليخوت العابرة من 
آس���يا إلى أوروبا عبر البحرين 
املتوسط واألحمر واحمليط الهندي، 
تلعب »بورت غالب« دورا حيويا 
في وضع مصر على قائمة منطقة 
س���ياحة اليخوت مبا تقدمه من 
خدمات ذات مستوى عاملي ولقربها 

في مناطقه الداخلية واخلارجية 
ويحت����وي املرك����ز أيض����ا على 
مساحات خاصة باأللعاب لألطفال 
املبدعني ويضم 16 نوعا مختلفا 
من هذه األلعاب، وميكن لألطفال 
أن يف����وزوا بالدمى والش����وكوال 
في حال فوزه����م فيها، كما يضم 
املركز ألعابا للبالغني والتي جتذب 
العديد من الزوار بألعاب الڤيديو 
بسباقات الس����يارات والدراجات 
النارية وقتل الديناصورات وصيد 
الذئاب وغيرها، وأيضا هناك منطقة 
الرياضة والتي ميكن من خاللها 
قياس مدى قوة الالعبني من خالل 
لعبة دفع التنني أو لعبة ملك املطرقة 
والعديد من األلعاب األخرى، أما 
البلياردو والبالي ستيشن فتعتبر 
األلعاب األكثر تشويقا ومنافسة 
في مركز األلعاب حيث تستطيع أن 
تعيش جوا من املنافسة والترفيه 

في وقت واحد.

بروتوكول تعاون

 ومن جهته قال مدير مبيعات 
»بورت غالب« هاني محمود ان 
إدارة مشروعات »بورت غالب« 
في مجموع���ة اخلرافي جنحت 
في توقيع بروتوكول تعاون مع 
جامعة ڤيينا الطبية النمساوية 
إلدارة وتشغيل املستشفى األملاني 
إقامته في  املق���رر  التخصصي 
منتجع »بورت غالب« مبرسى 
علم. واض���اف إنه جرى توقيع 
بروتوكول تعاون آخر بني وزارة 

بها.  وأوضح أن منتجعات سيكس 
سينسز تعتبر من بني أبرز اجلهات 
التي حتصد جوائز قطاع جتارة 
السفر والسياحة بشكل مستمر. 
وتضم آخر اجلوائز التي حصلت 
عليها الش���ركة جائزة الواليات 
املتح���دة األميركي���ة للتصميم 
في مجال الس���فر والترفيه، وقد 
فازت بها الش���ركة ع���ن أفضل 
منتجعات تضم فندق س���يكس 
سينسز وخليج زيغي في عمان، 
ومجلة السفر واألسلوب الراقي، 
اس���تراليا، املرتبة التاسعة بني 
أفضل منتجعات خارجية – منتجع 
فوكييت التابع سيكس سينسز في 

على العالجات املتكاملة والرعاية 
باستخدام منتجات طبيعية. وتدار 
العالجات ع���ن طريق معاجلني 
مهرة وممارس���ني متخصصني 
على مس���توى عاملي يجمعون 
بني األساليب الشرقية والغربية 
وبرامج أسلوب احلياة املعروف 
اليوم للتوص���ل إلى توازن في 

عمل احلواس«.
 وأضاف منتجع »بورت غالب« 
يضم مركزا لأللع����اب الترفيهية 
ويشغل مس����احة 600 متر مربع 
ومقس����م بحس����ب طبيع����ة هذه 
األلعاب، ويضم تش����كيلة كبيرة 
من األطعمة من جميع أنحاء العالم 

كذلك من حضارة وآثار وادي النيل 
وهو األمر الذي يؤهلها للدخول 
بقوة الى أجندة سياحة اليخوت 

العاملية.
 وأشار إلى أن منتجع »بورت 
غالب« يضم منتجعات سيكس 
سينسز)SPA( وهي شركة إلدارة 
وتطوي���ر املنتجعات تأسس���ت 
في ع���ام 1995 وتقوم على إدارة 
املنتجعات حتت مظلة أس���ماء 
معروف���ة مثل س���ونيفا وفندق 
سيكس سينسز واملراكز واملواقع 
التابعة لها وإيفاسون، باإلضافة إلى 
منتجعات سيكس سينسز وغيرها 
املقاصد والوجهات اخلاصة  من 

تايلند، واملرتبة العاشرة بني أفضل 
منتجعات خارجية � إيفاس���ون 
فوكيت ومنتجع فايف سينسز 

في تايلند.

واحة من الشباب

وقال إن منتجعات س���يكس 
سينس���ز في »ب���ورت غالب« 
الش���باب  تقبع كواحة لتجديد 
ف���ي احلدائق اخلالب���ة التابعة 
إنتركونتننت���ال، كما  لفن���دق 
تقدم باق���ة جذابة ومتنوعة من 
املنتشرة في املنطقة  العالجات 
وكذلك العالجات التي تش���تهر 
بها سيكس سينسز مع التركيز 

عمر راشد
 أطلق���ت مجموع���ة فن���ادق 
امتياز  انتركونتيننتال صاحبة 
مجموعة فن���ادق »بورت غالب« 
العروض الصيفية لفنادق »بورت 
غال���ب« والتي يت���م إطالقها في 
الفترة من 3 يوليو إلى 17 أغسطس 

املقبل. 
املدير  املناسبة، أشار  وبهذه 
اإلقليمي إلدارة املبيعات والتسويق 
في IHG منتجعات مصر فيليب 
العروض  الى أن إطالق  جوتور 
الصيفية ملجموعة فنادق »بورت 
غالب« يأتي تزامنا مع تدش���ني 
خط مصر للطيران اكس���بريس 
إلى »بورت  الكويت  املباشر من 
غالب«، الفتا الى أن ذلك سيعزز 
من زيادة احلركة السياحية بني 
الكويت واملنطقة التي تتمتع بعدد 
من املميزات التي قلما تتوافر في 

أي منطقة أخرى. 
 وقال جوت���ور إن مجموعة 
»ب���ورت غالب« الت���ي تعد درة 
استثمارات مجموعة اخلرافي في 
مصر تسعى من خالل عروضها 
الصيفية إلى جذب السائح الكويتي 
عبر توفير أنشطة ترفيهية متعددة 
وكذلك أنشطة مائية مثل الغطس 
والسباحة حيث أفضل بقاع البحر 
األحمر املناس���بة متاما ملثل هذه 

النوعية من األنشطة. 
وأضاف ان مطار مرسى علم 
اس���تقبل رحالت من عدد كبير 
من العواص���م العاملية من بينها 
لن���دن وباريس وروم���ا وبرلني 
وبيروت ودبي والكويت وجدة، 
الفتا الى أن املطار يستقبل رحالت 
الطيران من ش���تى أنحاء العالم 
وأيضا عددا من خطوط الطيران 
املنتظمة التي تربط منتجع »بورت 
غالب« بالعالم عبر عواصم كبرى 
كالقاهرة والكويت وعدد آخر من 
العواص���م، وكان لهذا املطار أثر 
بالغ في توجيه أنظار االستثمارات 
العاملية إلى هذه البقعة الساحرة 
فحققت معدالت منو وشهرة عاملية 
في فترة وجيزة حيث يستقبل 
مطار مرس���ى علم الدولي أكثر 
من 2.5 مليون راكب سنويا، كما 
إلى  الطاقة االستيعابية  وصلت 
2500 راكب في الساعة بينما كانت 
البداية 600 راكب في الساعة، كما 
زاد املدرج الرئيسي إلى نحو 4 

كيلومترات.
 وق���ال إن منتج���ع »بورت 
غالب« أصبح خالل 3 س���نوات 
أكبر منتجع سياحي في الشرق 
األوسط يضم ثاني أكبر بحيرة 
صناعية في العالم ويضم مارينا 
دولية وفنادق س���ياحية عاملية 

تكريم »إنشاء القابضة« في مؤتمر الكويت لألسمنت 
قالت شركة إنشاء القابضة انها 
قامت برعاية فضية ملؤمتر الكويت 
لالس����منت واخلرسانة الذي أقيم 
بفندق راديسون ساس خالل الفترة 
من 8 – 9 يونيو اجلاري بتنظيم 
من شركة بروميديا وحتت رعاية 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
للشؤون البلدية د. فاضل صفر.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة إنشاء القابضة م. 
هيثم الرفاعي انه إضافة إلى مشاركة 
الشركة كراع فضي للمؤمتر، فقد 
شاركت 3 شركات تابعة ل� »إنشاء« 
في املؤمتر وهي: ش����ركة بوبيان 
للخرسانة اجلاهزة وشركة ساندكو 
للتجارة العامة واملقاوالت وشركة 

مؤسسة بيان.

وأض����اف ان املش����اركة ف����ي 
املؤمترات العلمية ودعمها تعتبر 
إحدى القيم الراسخة التي تؤمن بها 
وتتبناها شركة إنشاء القابضة حيث 
ان الش����ركة تعمل دائما على دعم 
البحوث العلمية وتثقيف الطبقة 
الفنية ودعم املبادرات التي تعمل 
على تثقيف وتنمية املجتمع، مشيرا 
الى انه سبق للشركة أن شاركت 
في العديد من املؤمترات واملعارض 
العلمية ومنها تنظيمها للمؤمتر 
األول للخرسانة اجلاهزة بالتعاون 
مع املعهد األميركي للخرسانة فرع 
الكويت وتكرمي الطلبة املتفوقني 
في قسم الهندسة املدنية في جامعة 
الكويت واملشاركة في عدة مؤمترات 

محلية وإقليمية.

ومت أثناء املؤمتر تكرمي شركة 
إنش����اء القابضة م����ن قبل وكيل 
وزارة األشغال العامة م.عبدالعزيز 
الكليب، وذلك تقدي����را لرعايتها 
للمؤمتر وجلهودها املتواصلة في 
دعم األنشطة العلمية التي تهدف 
إلى االرتقاء مبستوى هذه الصناعة 
وتزويد العاملني بها بثقافة علمية 

معاصرة.
وكان املؤمتر قد عقد مبشاركات 
محلية وخليجية وعاملية كبيرة، 
وقدم فيه عدد من األوراق العلمية 
التي أش����رف على تقييمها خبراء 
ومتخصصون في مجال اخلرسانة 
واالس����منت من املعهد األميركي 
للخرسانة فرع الكويت حيث ركزوا 
من خالل تقييمهم لألوراق أن تكون 

ذات قيمة علمية في مجال االسمنت 
واخلرسانة وأن تتحدث عن آخر 
ما توصل إليه العلم حول تطور 
علم اخلرسانة في الدول املتقدمة 
السيما أميركا وأوروبا وذلك مبا 
املن����اخ والبيئة  يتالءم وطبيعة 
القاسية واحلارة في دول اخلليج، 
كما أنها سعت إلى قبول األوراق 
العلمية التي تتناول في أبحاثها 
استخدام التكنولوجيا احلديثة في 
أنواعها  صناعة اخلرسانة بكافة 
والتي تخدم بشكل مستدام عالم 
البناء والتشييد، كما تناولت بعض 
األوراق العلمية كيفية االستفادة 
من اخلرسانة واالسمنت في توفير 
االستهالك في الطاقة وكذلك إصالح 
املباني اخلرسانية. وقد حرصت 

اللجنة العلمية على تنوع اجلهات 
العاملية  البحثية والش����خصيات 
التي سوف تقدم األوراق العلمية، 
حيث ضمت عدة شخصيات محلية 

وإقليمية وعاملية.
وصاحب املؤمتر معرض شارك 
فيه عدد من الشركات الرائدة في 
صناعة اخلرسانة واالسمنت في 
الكوي����ت واملنطق����ة حيث قدمت 
له����ذه الصناعة  ومازال����ت تقدم 
احليوية أفض����ل احللول واملواد 
والتكنولوجيا في مجال صناعة 
اخلرسانة واالسمنت ولديها خبرة 
عاملية في تزويد عمالئها من مختلف 
اجلهات الرسمية واخلاصة بآخر 
ما توصلت اليه الشركات العاملية 

من تقنيات حديثة.

تقديرًا لرعايتها للمؤتمر ولجهودها المتواصلة في دعم األنشطة العلمية


