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أعلن نائ����ب مدير عام 
التنشيط السياحي  هيئة 
سامي محمود عن استقدام 
مجموعة خبراء من أملانيا 
إلج����راء تقييم مس����توى 

الفنادق في مصر.
وقال ان السياحة تشكل 
11% من إجمالي الناجت احمللي، 
موضحا ان السياحة تعتبر 
األولى حاليا وهي الوجهة 
األولى لألجانب من أوروبا 
وحتتل املراتب األولى بني 

الدول العربية.
وبني محمود ان اململكة 
العربية السعودية هي أولى 
العربي����ة املصدرة  الدول 
للس����ياح تليه����ا الكويت 
وتتمرك����ز حركته����م في 

القاهرة الكبرى وهن����اك بني 500 و600 فندق 
منتشرة في جميع أنحاء اجلمهورية منها 65 
ألف غرفة في ش����رم الشيخ و15 ألف غرفة في 

طابا، و25 ألفا في القاهرة الكبرى.
وأشار الى ان سياحة اآلثار والثقافة تشكل %15 
أما السياحة الترفيهية فتصل الى 75% وحاليا 
بدأنا نعمل على الس����ياحة الدينية منها رحلة 
العائلة املقدسة لزيارة األماكن التي زارتها وإقامت 
بها السيدة العذراء والقديسون، كما بدأنا العمل 

البيت ويتم  لتوثيق أهل 
اآلثار اإلس����امية  جتميع 
في املتحف اإلسامي الذي 
سيتم افتتاحه بعد شهرين 
ويضم اآلثار اإلس����امية 
من����ذ العهدين العباس����ي 

والفاطمي.
وأض����اف محم����ود ان 
مص����ر تتميز مب����رور 5 
حضارات عليها الفرعونية 
والبيزنطي����ة والرومانية 
واملس����يحية واإلسامية 
وحتتل ما يق����ارب تثلث 

اآلثار العاملية.
وكشف عن قيام الهيئة 
بالعمل عل����ى 3 اجتاهات 
س����ياحية، منها إنش����اء 
20 ملع����ب غولف وخطة 
السياحة العاجية والصحية التي ستساهم في 
زيادة الدخل السياحي الذي يشكل حاليا املصدر 
الثالث بالنس����بة إليرادات اجلمهورية، وهناك 
سياحة السفاري لهواة املغامرة في الصحراء 
وهي مازالت سياحة حديثة نأمل أن تشهد إقباال 

وتطورا في السنوات املقبلة.
وعن النمو السياحي توقع محمود ان يصل 
عدد السياح العام احلالي الى ما يزيد على 14 

مليون سائح.

أيام في مصر المحروسة6 

رمضان في القاهرة له نكهة مختلفة..
سهر وفرح وشوارع مزينة بالفوانيس وحركة ال تهدأ

وفود إعالمية من الكويت والسعودية واإلمارات واألردن وتونس شاركت أهل الكنانة احتفاالتهم بقدوم شهر الخير

القاهرة - بشرى شعبان
عندما اتصل بي ممثل الهيئة والش�ركة املنظمة للمش�اركة في رحلة س�ياحية ألرض الكنانة لقضاء 6 أيام رمضانية في القاهرة، قلت هي مناسبة ملشاركة أهل 
الكنانة استقبال الشهر الكرمي، ودارت في فكري مئات التصورات عن ليالي رمضان في مصر، لكن عندما وصلنا الى مطار القاهرة في الثالثة فجرا، وانطلقنا الى الفندق 
تخيلت اننا في منتصف النهار حيث زحمة املارة في الش�وارع وحركة املقاهي، ودفعنا الفضول ملشاهدة ليل القاهرة التي ال تنام، منذ وصولنا سارعنا لوضع أمتعتنا 
في الفندق وانطلقنا على عجل للمش�اركة في السهر الذي ال ينتهي رغم نصيحة املرشد الس�ياحي املرافق لنا بضرورة اخللود للنوم وأخذ قسط من الراحة قبل بدء 
البرنامج املعد س�لفا للرحلة ألنه مكثف ويشمل الكثير من األنشطة لكننا ضربنا بها عرض احلائط وقلنا له لم نأت لننام وانطلقنا الى احد املقاهي القريبة من الفندق 
فلم جند مكانا للجلوس فانتظرنا أكثر من ساعة لكي نحصل على طاولة شاغرة واستمررنا في السهر حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا، ثم عدنا الى الفندق وانطلقنا 
مجددا الساعة التاسعة مع الوفد اإلعالمي واملرافقني من الهيئة الى األهرامات ومنها الى مطعم املينا هاوس لتناول الغداء ثم اجتهنا الى قلعة صالح الدين ومسجد 
الرفاعي ومس�جد السلطان حس�ن وجولة مسائية في أحياء القاهرة القدمية وجولة في خان اخلليلي استمرت حتى س�اعات الصباح، وفي اليوم الثالث كان املوعد 
النهاري مع مدير عام الهيئة ومساء افتتاح مهرجان الفوانيس، وجولة في النيل وعشاء في مطعم جنيب محفوظ، اليوم الرابع قصدنا القرية الفرعونية وشملت رحلة 
باملركب وزيارات املتاحف ال� 7، ومساء رحلة على الباخرة، أما اليوم اخلامس فخصص للمتحف الوطني املصري، واليوم األخير كان جلولة على األسواق التراثية.

شكر خاص للمرشد السياحي محمود معتز وريهام وحيد وكل من رافقنا في هذه الرحلة املميزة.

منذ أكث���ر من ألفي عام وأطفال واهالي مصر يس���تقبلون 
شهر رمضان بالفوانيس املضيئة، ويرددون األناشيد املعبرة 
عن قدوم الشهر الفضيل، رمضان جانا أها رمضان وحالو يا 
حالو رمضان كرمي يا حالو، اغاني جميلة تردد كل عام إيذانا 
بقدوم الضيف املميز باإلضافة الى انشودة وحوي يا وحوي 

اليوحا، والتي تعني أها بقدوم القمر.
الهيئة املصرية العامة للتنشيط السياحي ارادته مهرجانا عامليا 
هذا العام حيث دعت مجموعة إعامية من الكويت والسعودية 
واإلم���ارات واالردن والعديد من ال���دول العربية واألوروبية 
جميعهم التقوا في ام الدنيا ليشاركوا اهلها الطيبني احتفاالت 
قدوم الش���هر الكرمي »مهرجان فوانيس رمضان 2010« حتت 

شعار »مصر روحها في رمضان«.

املهرجان انطاق مبسيرة ملراكب شراعية مزينة جالت النيل من 
امام فندق جراند حياة وصوال للمسرح العائم الذي اعد خصيصا 

لهذه املناسبة على سطح النيل امام حديقة اجلزيرة.
وكانت احملطة الثانية اطاق االلعاب النارية مصاحبة مع 

الليزر إيذانا ببدء املهرجان.
وفي الليلة نفسها ش���هدت املدينة التي ال تنام ليلة مميزة 
من ليالي ألف ليلة وليلة في محكي القلعة مع الفنان س���عيد 
عثمان تليها »بسارية اجلبل« مع الفنان فتحي سامة والفنان 
احمد الكحاوي اللذين امتعا احلضور باالناشيد الدينية التي 
استمرت حتى ساعات الصباح االولى وكان ختامها مسكا مع 

الفنان خالد سليم بالتعاون مع دار االوبرا املصرية.
رقصة التنورة خالل افتتاح مهرجان فوانيس رمضان

سامي محمود

نائب مدير عام هيئة التنشيط السياحي املصرية سامي محمود متوسطا الوفد اإلعالمي

سامي محمود: اعتماد سياحة السفاري في الصحراء مازالت حديثة
السياحة الصحية تساهم في زيادة الدخل السياحي والنمو السنوي بين 15 و%20 
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داخل أحد املتاحف في القرية الفرعونيةمسجد السيدة زينب

مدير عام الهيئة عمرو عزبي

عزبي: 220 ألف غرفة فندقية في مصر منها 25 ألفًا في القاهرة الكبرى
السّياح العرب يفضلون مدن القاهرة واإلسكندرية وبورسعيد واإلسماعيلية

في اليوم الثاني من الرحلة 
كان اللقاء مع املدير العام للهيئة 
املصرية للتنشيط السياحي 
عمرو عزبي كاشفا في اللقاء عن 
العديد من املشاريع السياحية 
التي تعمل الهيئة على تنفيذها 
القاه����رة واإلس����كندرية  في 
والساحل الشمالي، شرم الشيخ 
الى  الغردقة وصوال  وجنوب 

مرسى علم وبورت غالب.
وبني عزب����ي ان وفودا من 
الهيئة زارت خال الس����نوات 
املاضية العديد من الدول العربية 
وملس����نا ان هن����اك العديد من 
املناطق املصرية غير معروفة 
لدى االخوة العرب على الرغم 
من ان هذه املناطق متثل %65 
من حركة السياحة في مصر مثل 
شرم الشيخ والغردقة والساحل 
الشمالي وبالنس����بة لاخوة 
الع����رب املناطق املعروفة لهم 
القاهرة واإلسكندرية وأحيانا 
بورسعيد واإلسماعيلية، مضيفا 
من املؤسف ان تكون املناطق 
األخرى غير معروفة من العرب 
ومعروفة من السياح األجانب 
مع العلم ان هناك العديد من 

الع����رب لديهم  املس����تثمرين 
مشاريع في هذه املناطق.

وعن حجم السياحة العربية 
متثل بني 17 و18% من إجمالي 

عدد السواح.
وب����ني عزب����ي ان حج����م 
االستثمار الفندقي في منطقة 
شرم الشيخ والغردقة يصل الى 
اكثر من 90% وهي استثمارات 
مصرية، وم ؤخرا دخل االستثمار 
العربي من السعودية والكويت 
واإلم����ارات والبحرين وليبيا 

بحجم %17.
وأوضح ان نسبة السواح 
األوروبي����ني متث����ل 70% من 
السياحة األجنبية والباقي من 

دول آسيا واألميركتني.
وع����ن أه����داف الهيئة قال 
عزبي اإلبقاء عل����ى النمو من 
الكتل القوية مثل أوروبا والدول 
العربية، الى جانب وضع خطة 
لتطوير احلركة من أس����واق 

أخرى كاألميركتني وآسيا.
ان االعتماد  ال����ى  وأش����ار 
البحر  الرئيسي على سياحة 
وذلك من����ذ ما يق����ارب ال� 15 

عاما.

وعن سياحة اآلثار والثقافة 
التي متثل الصور املشرقة ملصر 
قال عزبي انها من حيث العدد أقل 
من سياحة البحر والشواطئ، 
ومؤخرا بدأنا التميز في خدمات 
السياحية  الفنادق واخلدمات 

ونتجه للبحر األحمر.
وأوضح ان في مصر اليوم 
220 ألف غرف����ة فندقية وبني 
الغردقة والبحر األحمر وخليج 
العقب����ة نح����و 120 ألف غرفة 
س����ياحية أي اكثر من نصف 
الفندقية، والى  الغ����رف  عدد 
جانب حركة الطيران املنتظمة 
في ه����ذه املنطقة هناك حركة 
الطيران العارضة باألخص في 
شبه جزيرة سيناء وفيها نسبة 
األش����غال عالية جدا واألعداد 
القادم����ة اليها مرتفعة بني 65 
و75% مركزة في شرم الشيخ 
وخليج العقبة وفيهما نحو 60 
ألف غرف����ة، بينما في القاهرة 
الكبرى 25 ألف غرفة فندقية، 
وبالنسبة للشقق الفندقية فهي 
غير محصورة وهي غير تابعة 
لوزارة السياحة وتعمل بطريقة 

مغايرة.

وبني عزبي ان شرم الشيخ 
ليس����ت املدين����ة الس����احلية 
الوحيدة املوجودة في خليج 
العقبة وهناك مدن اخرى مثل 

دهب وطابا ونويبع وبني كل 
مدينة واخرى توجد مجمعات 
سياحية، وحركة النمو السياحي 
ال تهدأ، ولو تكلمنا عن الغردقة 

جنوبا بعد مرس����ى علم لدينا 
نح����و 400 كلم لم متتد لها يد 

التعمير بعد.
كما نعمل على حماية البيئة 
ونعمل على السياحة البيئية 
ومن املتوقع خال الس����نوات 
ال� 6 املقبل����ة اضافة نحو 190 
ألف غرفة سياحية جديدة في 
مصر تتركز في الغردقة شماال 
الى منطقة  وجنوبا باإلضافة 

الساحل الشمالي.
وكشف عزبي عن اعتماد لغة 
جديدة ملخاطبة الشباب العربي 
بلغ����ة جديدة بروح مصر كما 
هي ومخاطبة العائلة العربية 
العرب����ي، ونعمل  والش����باب 
على إبراز اجلوانب الرئيسية 
الروح املصرية والتعامل  في 
في الش����ارع املصري: األلوان 
والروائح واألشكال التي يراها 

في الشارع.
لقد طورنا لغ����ة املخاطبة 
وأضفن����ا مكون����ني فرعيني، 
هذه الس����نة نتكلم عن مدينة 
اإلس����كندرية عل����ى أس����اس 
الس����ياحة  اختيارها عاصمة 
العربية من قبل جامعة الدول 

العربية، الى جانب حملة موجهة 
لش����هر رمضان بشكل متواز 
بني اإلعامني احمللي والعربي، 
ولهذا الهدف متت اس����تضافة 
ما يقارب ال����� 100 صحافي ما 
قبل شهر رمضان، وخال شهر 
رمضان ستأتي وفود أخرى، 
ونعتق����د اننا بدأنا نطور لغة 
التسويق السياحي املصري، 
كما اننا سنتحدث عن املنتجات 
اجلديدة )البحر األحمر، سياحة 

االستجمام(.
ورأى عزب����ي ان لبن����ان 
وسورية استحوذتا على النسبة 
األعلى من الس����ياحة العربية 
وقد جنحت هات����ان الدولتان 
ولنجاحهما دالالت كثيرة أبرزها 
استقرار األوضاع األمنية فيهما 
وهن����اك تعطش له����ذه الدول 
كلما زادت السياحة في لبنان 
استفادت منها كل دول املنطقة 
»االستقرار في لبنان ينعكس 

على جميع دول املنطقة«.
الى وجود مناقشة  وأشار 
مع وزارة الصحة لتنش����يط 
العاجية وذلك منذ  السياحة 
اكثر من سنة ألن هناك إجراءات 

يجب اعتمادها قبل اعتماد هذه 
اخلدمة.

وأشار عزبي الى ان مكاتب 
التسويق اخلارجية مركزة في 
أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا 
ولهذه املكاتب دور رئيسي في 
الترويج ملا يتعلق بالسياحة 
الثقافية واآلثار، وهناك متابعة 
أسبوعية لاكتشافات األثرية 
اجلديدة ويتم التركيز على أهم 
وأبرز االكتشافات، كما نشارك 
في كل املعارض العاملية اخلاصة 

باآلثار املصرية.
وأضاف: لدينا استراتيجية 
متكاملة ملصاحبة اآلثار املصرية 
في اخل����ارج وتنظيم حمات 
إعامي����ة وترويجية متوازية 
مع املع����ارض الدولية ونحن 
نتكلم عن 10 و15 اكتشافا في 

العام.
وأوضح ان عام 2009 شهد 
تراجعا في احلركة السياحية 
بس����بب األزمة املالية العاملية 
وفي مص����ر التراجع لم يتعد 
نسبة ال� 4% ونعمل هذا العام 
على معاجلت����ه ونتوقع منوا 

ملحوظا.

6.93 ماليين سائح خالل 
النصف األول من العام الحالي

مهرجان الفوانيس

الهيئة  ذكرت إحصائي���ات 
العام���ة املصرية للتنش���يط 
السياحي إن إجمالي عدد السياح 
الزائرين ملصر خال النصف 
األول من العام احلالي بلغ نحو 
6.93 مايني سائح بزيادة تبلغ 
21.4% عن الفترة نفس���ها من 
عام 2009. منهم نحو 918.03 
ألف سائح من الدول العربية، 
الفترة  بزيادة تبلغ 7.4% عن 

نفسها من العام املاضي.
وبلغ إجمالي عدد السياح 
الزائرين ملصر في 2009 نحو 
12.53 مليون سائح، منهم نحو 
1.88 مليون س���ائح من الدول 
العربية، أمضوا في مصر نحو 
25 مليون ليلة من إجمالي نحو 
126.5 مليون ليلة قضاها السياح 

في مصر.

استقبلت مصر شهر الصوم 
مبهرج���ان »فوانيس رمضان 
2010«، الذي يحمل شعار »مصر 
روحها في رمضان«، ويسعى 
الى بث روح رمضان، وما يرتبط 
به من مظاهر وعادات وتقاليد، 
من خال أنش���طة واحتفاالت 
عدة داخل مصر ودول عربية، 
ونظمت الهيئة في ليلة الرؤية 
مس���يرة احتفالي���ة باملراكب 
الشراعية املزينة بتيمة االحتفال 
في نهر النيل، كما ستنظم خيمة 
رمضانية في كل من الكويت، 
وتونس، وتركيا، تشتمل على 
عروض لفرق شعبية ودينية، 
إضافة إلى مأكوالت ومشروبات 

مصرية.

الزميلة بشرى شعبان خالل زيارة الوفد إلى منطقة األهراماتالقرية الفرعونية تحظى باقبال كبير من زوار القاهرة

مدفع اإلفطار في حديقة األزهرمختبر التحنيط في المتحف المصري


