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 هنا القاهرة.. هنا عاصمة املآذن والقباب.. هنا قاهرة املعز وقلعة صالح الدين واألزهر واحلسني والسيدة زينب وشبرا والدقي واملهندسني.. هنا القاهرة الكبرى بكل 

رحابها وتاريخها الضارب في التاريخ.. هنا األهرام وأبو الهول والنيل.. هنا شرم الشيخ والغردقة واإلسكندرية واألقصر وأسوان.. هنا بساطة شعب ورحابة األهل.. هنا 

شباب صنعوا ثورة سيتحدث عنها التاريخ طويال طويال.. وسيذكرها العالم في أمجاده.

  إنها مصر التي في خاطري وفي دمي.. قبلة العرب وقلب العروبة النابض.. مصر التي عشقها كل من قدم إليها وشرب من نيلها.. هنا حيث تهفو النفوس والقلوب إلى 

زيارة كل معاملها ولو ملرة واحدة في العمر. زيارتي ألم الدنيا وأرض الكنانة هذه املرة كانت بدعوة من املركز العربي لإلعالم السياحي لنتجول في رحاب احملروسة من 

شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لنرى بأنفسنا كيف عادت مصر كما كانت على مدى تاريخها واحة األمن واألمان واالستقرار. 

 القاهرة: أسامة ابو السعود 
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 بينما انخفض حجم التدفق السياحي العام إلى مصر 
  بني يناير ومارس ٢٠١١ بنسبة ٤٥٫٣٪ باملقارنة بنفس 

الفترة من السنة املاضية لم تنخفض أعداد السائحني 
العرب إلى مصر إال بنسبة ١٩٪ فقط خالل نفس الفترة

قطاع السياحة».
  واردف قائـــال «لنتخطـــى 
احلـــدود ولنجعل مـــن حلمنا 
باالحتاد والتكاتف واقعا ملموسا 
لتتمكن كل الـــدول العربية من 
تخطى هذه املصاعب. فالسياحة 
العربيـــة البينية هي ســـبيلنا 
األوضح إلخراج قطاع السياحة 
من االزمة التي مير بها، بل هي 
اجلسر القوي للتقارب بني االخوة 
العربية وملد  العرب والشعوب 
التفاهـــم والتعاون بني  أواصر 

الدول العربية وحكوماتها».
  واضاف «ولذلـــك، ومن هذا 

املنبر ألقي على االعالم السياحي 
العربـــي ونخبه املاثلـــة أمامي 
اليوم مسؤولية دعم هذا اجلسر 
وتشجيع انتقال السائح العربي 
العربية  السياحية  املقاصد  الى 
البينية  والنهوض بالســـياحة 

العربية».
  وتابع عبدالنور «واسمحوا 
لي أن أشـــارككم رقمني لتقدروا 
أن السياحة العربية البينية أقل 
تأثرا باألحداث وميكن االهتمام 
بها وتنميتها وأن تعوض جزءا 
من اخلسارة التي تصيب القطاع 

في مجمله».

 قبل أشـــهر قالئل كنت هنا 
في ميدان التحرير ألشهد أعظم 
ثورة في التاريخ.. هتفنا بأعلى 
حناجرنا.. يسقط النظام الفاسد، 
واآلن عدت الى احملروسة وكنانة 
اهللا في أرضه ألرصد املشهد في 
ارض يتمنـــى اجلميع لها االمن 
واالمان واالزدهـــار بعد ان عاد 
االمن عاد بقـــوة وانتهى عصر 

البلطجية.
  من قاهرة املعز وعلى نيلها 
الرائع الى ميدان احلســـني الى 
شـــرم الشـــيخ أو كمـــا يطلق 
عليهـــا البعضـ  عاصمة مبارك 
وامبراطوريـــة حســـني ســـالم 
وامام مستشـــفى املدينة حيث 
يقيـــم الرئيس املخلوع وحرمه 
«املصون» كانت رحلة «األنباء» 
في ارض احملروسة بدعوة من 
املركز العربي لالعالم السياحي 
الذي بدأ اعمال ملتقاه برســـالة 
وفاء للكويت وشعبها حيث كان 
التأبني لرجل اعطى الكثير من ماله 
وجهده لبناء بلده الثاني مصر 
ألنه كان مؤمنا بأن «مال العرب 
للعرب» انه الراحل الكبير ناصر 

اخلرافي ـ يرحمه اهللا.
  وألقى وزير السياحة املصري 
منير فخري عبدالنور كلمة خالل 
امللتقى بفندق رمسيس  افتتاح 
ن  ابَّ النيل  هيلتون على ضفاف 
خاللها فقيد الكويت الكبير الراحل 
ناصر اخلرافي وتابع قائال «أهال 
بكم في وطنكم الثاني مصر.. انه 
ملن دواعي سروري أن أكون مع 
هذا اجلمع املتميز من اإلعالميني 
الدورة  العرب في  الســـياحيني 
الثالثة للملتقى العربي لالعالم 
السياحي الذي يعقد حتت شعار 
«لنتخطى احلدود» وهو شعار 
يحمل معاني كثيرة ويطرح سبال 
عديدة لتحقيق تنمية سياحية 

شاملة. 
  وتابع وزير الســـياحة قائال 
الشـــعار دعوة للخروج  «فهذا 
مـــن االطـــر التقليديـــة للعمل 
وهو أيضا نـــداء كي نخرج من 
حدودنا الوطنية الضيقة لنتعامل 
ونتكاتف ونساند بعضنا البعض 
في ظل حـــدة الظروف الصعبة 
التي يعيشـــها قطاع السياحة، 
واكد ان هذه الظروف االستثنائية 
التي متر بها املنطقة بأســـرها 
أثرت بشـــكل مباشر على كافة 
نواحي احليـــاة وكل القطاعات 
االنتاجية واخلدمية والســـيما 

  وأردف «فبينما انخفض حجم 
التدفق السياحي العام الى مصر 
بني يناير ومارس ٢٠١١ بنســـبة 
٤٥٫٣٪ باملقارنـــة بنفس الفترة 
السنة املاضية، لم تنخفض أعداد 
الســـائحني العرب الوافدين الى 
مصر إال بنسبة ١٩٪ فقط خالل 

نفس الفترة».
  وتابع قائال «لذلك نحن هنا 
في مصر نعير السياحة العربية 
البينية اهتمامـــا كبيرا وهو ما 
تعكســـه اجلهـــود الدءوبة في 
تواصـــل دائم مع أشـــقائنا في 
مختلف الدول العربية عن طريق 
إيفاد قوافل سياحية إلى معظم 
العربية واستقبال وفود  الدول 
من هذه الدول الطالعهم على آخر 
مستجدات وتطورات السياحة، 
عـــالوة على تكثيـــف احلمالت 
التنشيطية واإلعالنية املوجهة 

إلى السائح العربي.
  وتابـــع عبدالنـــور قائـــال 
«واســـتطيع أن أذكر لكم اليوم 
أن السياحة في مصر في طريقها 
إلـــى أن تتعافى وتشـــير أرقام 
شـــهر ابريل املنصـــرم إلى أن 
نســـبة االنخفاض باملقارنة مع 
نفس الشـــهر من العام املاضي 
تقل كثيرا. وقد شـــهدت فنادق 
شرم الشيخ والغردقة واألقصر 
وأسوان ارتفاعا ملموسا في نسب 
إشغالها وأتوقع أن يستمر هذا 

االجتاه خالل األشهر القادمة».
  وتابع وزير السياحة مرحبا 
باحلضور احلاشد «نستقبلكم 
ونرحب بكـــم اليوم في وطنكم 
الثاني مصر لتشاهدوا بأنفسكم 
وتنقلوا انطباعاتكم وشهاداتكم 
وجتاربكم الى قرائكم ومشاهديكم 
وانني على ثقة بأن لشـــهادتكم 
تأثيرا عظيما ومساهمة كبيرة في 
عودة حركة السياحة الى مصر 

الى معدالتها الطبيعية».
  وعقب حفـــل االفتتاح كانت 
هنـــاك العديـــد مـــن اجلوالت 
للمشـــاركني في امللتقى العربي 
لالعالم الســـياحي حيث جتول 
الكثير منهم في ربوع وشوارع 
القاهرة وكان اهمها احلسني وخان 
اخلليلي وبالطبع احتساء اشهى 
وأجمـــل املشـــروبات في مقهى 
الفيشاوي التاريخي واالستمتاع 
الشـــرقية والطرب  باملوسيقى 
االصيل من فناني مصر وعشاق 
احلسني ورواد مقهى الفيشاوي 

الشهير. 

 الزميل حامد عزالدين وعدد كبير من الضيوف في افتتاح «امللتقى العربي لإلعالم السياحي» 

 جانب من الوفد الكويتي املشارك في امللتقى 

 مشغوالت مصرية على الطريقة الفرعونية في خان اخلليلي 

 وناسة 

 احلركة السياحية بدأت تعود إلى االسواق 

 وزير السياحة املصري منير فخري عبدالنور  جانب من اعمال املركز العربي لالعالم السياحي 

 االهرامات قبلة سياح العالم 

 مقهى الفيشاوي وطرب حتى الصباح 

 وعادت القاهرة..  
 مدينة ال تهدأ.. وال تنام

 عبدالنور: السياحة العربية 
البينية هي اجلسر القوي 
للتقارب بني اإلخوة 

العرب ملد أواصر التفاهم 
والتعاون بني الدول 

وحكوماتها
 


