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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

4
من
4

الفن الفرعوني والنوبي القديم 
والتقط االعالميون العرب الصور 
التذكارية وسط حفاوة بالغة، 
وبعده���ا اقيمت ليل���ة االمارات 
العربي���ة المتحدة حيث عرض 
الزمالء االعالميون من االمارات 
العربية المتحدة خطط التوسع 
السياحي في اإلمارات وتم عرض 
فيلمين عن السياحة في االمارات 
وصاحب العرض بع���ض م���ن 
العادات االماراتية االصيل���ة م��ن 

العطور والبخور والعود.
وناق���ش اإلعالميون خطط 
النهضة السياحية وأجاب رئيس 
الوفد يعقوب العوضي عن كل 
الزمالء من  االستفس���ارات من 
تونس والسودان ولبنان ومصر 
واليمن ولبنان وغيرها من الدول 
الوفود  المش���اركة والتقط���ت 
التذكارية  اللقطات  المش���اركة 
وتوج���ه االعالميون بعدها الى 
معالم شرم الشيخ وقاموا بزيارة 
االس����واق القديمة وخليج نعمة 
والنص���ب الت���ذكاري ومنطقة 

الغرقانة ومناطق اخرى.
بدأت فعاليات اليوم الرابع على 
التوالى للملتقى الثالث لالعالم 
السياحي العربي بجولة سياحية 
بحرية للتعرف على اهم المعالم 
السياحي�����ة بمدينة شرم الشيخ 
التي تعد من اهم واجمل مناطق 
الغطس في العالم وخاصة مناطق 
خلي���ج الهضبة وجزيرة تيران 
ورأس محمد كمحميات طبيعية 
بحرية وخالل الرحلة شاه������دوا 
بعض العروض الترفيهي���ة وسط 

شوارع المدينة ألحد فرق الفنون 
الشعبية والتي القت استحسان 
وتجمع السائحين من الجنسيات 
المختلفة بتواجد الوفد االعالمي 
الفرقة،  العربي وتفاعلهم م���ع 
تل���ى ذلك ع���رض ترفيهي آخر 

للدولفين.
ثم بدأت فعاليات ورشة العمل 
بعنوان )مستقبل مصر لإلعالم 
الس���ياحي( ثم ندوة ومعرض 
اليوم اللبناني الذي لفت انظار 
حشد من السائحين الروس حين 
قامت فرقة الدبكة اللبنانية بتقديم 

عرض فلكلوري لبناني.
الخميس رئيس  وأكد محمد 
المركز العربي لالعالم السياحي  
أن امللتقى العربي لإلعالم السياحي 
رسالة قوية لدعم السياحة بني 
ال���دول العربي���ة ومصر تتفرد 
التاريخية والسياحية  باملعالم 

والترفيهية العاملية
وشدد على ضرورة تعريف 
اف���راد الوفد االعالم���ي بأهمية 
الس���ياحية ومعالمها  س���يناء 
الفريدة عالميا واستغالل فرصة 
تواجدهم بمدينة ش���رم الشيخ 
الت���ي تتفرد بجم���ال محمياتها 
السياحية  الطبيعية والمزارات 
والترفيهي���ة للعمل على زيادة 
تفعيل دورهم لعملية التنشيط 
السياحي بمص���ر التي تتف���رد 
التاريخي���ة وجمال  بالمعال���م 
الطبيعية والمزارات  محمياتها 
السياحية والترفيهية المختلفة 
وتكرار التجربة بالدول العربية 

االخرى.

ختامها مس���ك.. هكذا يمكن 
وصف الزيارة التي استمرت 5 
أيام بين القاهرة وشرم الشيخ 
والتي بذل االخ���وة في المركز 
الس���ياحي كل  العربي لالعالم 
الجهود الممكنة إلنجاح المؤتمر 
وفعالياته المختلفة وخاصة في 
مدينة شرم الشيخ التي قدمناها 
بعد رحلة اس���تمرت 7 ساعات 
من فندق رمسيس هيلتون على 
 TEZ« ضفاف النيل عبر باصات
TOUR« المجهزة بشبكة انترنت 
فائق السرعة تذهب عنك عناء 
السفر وتجعله متعة مع المناظر 
الخالبة التي استمتعنا بها على 
طول الطريق بع���د عبور نفق 
الشهيد احمد حمدى داخل سيناء 

حتى وصولنا شرم الشيخ.
مكان اخر اكثر سحرا وجماال 
حيث يعود التاريخ 7 االف عام 
الى الوراء.. انه فندق ومنتجع 
الش���يخ« بمنطقة  »حياة شرم 
»نبق« وهو اول فندق ومنتجع 
على مستوى عالمي يبنى كامال 
على الطراز الفرعوني الفريد بدءا 
من بوابة الدخول وطريق الكباش 
السباحة وغرف  حتى حمامات 
النوم.. انه اس���طورة في عالم 
السياحة في شرم الشيخ حيث 
يعج الفندق � الذي تديره ايضا 
 »TEZ TOUR« العالمية الشركة 
� بالس���ياح على مدار العام ولم 
يتأثر س���لبا بالثورة المصرية 

العظيمة.
المصري رامي عزيز  الشاب 
هو حكاية اخ����رى من النجاح 
ضمن رحلتنا في شرم الشيخ، 
فالشاب الذي لم يتجاوز عمره 30 
سنة ويتحدث عددا من اللغات في 
مقدمتها الروسية بطالقة اثبت 
ان شباب مصر يمكن ان يديروا 
اعظم المشروعات العالمية برؤية 
عصرية، حيث يدير الشاب رامي 
وخلف����ه جيش شباب مصري 
اخر اش���هر فنادق شرم الشيخ 
ضمن شركة »« TEZ TOUR« حيث 
أكد ل� »األنباء« الشركة تعتبر من 
أهم الشركات العاملة في مجال 
السياحة وإدارة الفنادق في العالم 

العربي والعالم.
وكان الملتقى العربي لالعالم 
السياحي قد بدأ فعالياته بوصول 
اكثر م���ن 80 اعالميا عربيا الى 
مدينة شرم الشيخ حيث استقبلوا 
استقباال ش���عبيا وفنيا كبيرا 
وفى خليج نب���ق حيث اقيمت 
الفعالي���ات وعرض المصريون 
تابلوه����ات فنية رائعة تعكس 

واعلن خالد خليل نائب رئيس 
المركز العربي لالعالم السياحي 
ان العمل جار على قدم وس���اق 
لتنفي���ذ موق�������ع الكترون����ي 
العربي لالعالم  خاص بالمركز 
الس���ياحي وس���يتم تخصيص 
صفحة لكل دولة عربية مشاركة 
من اجل التواصل وعرض كافة 
االنشطة السياحية والتكامل في 
االداء بين هذه الصفحات من خالل 

ما سيتم نشره بها.
وقال���ت د.س���لوى االمي���ن 
مستشار وزارة السياحة اللبنانية 
في افتتاحية اليوم اللبناني انه 
توجد حاليا حركة من التنشيط 
والتطوي���ر ل���الداء الس���ياحي 
اللبناني خاصة لالعتماد بشكل 
اساس���ي على الدخل السياحي 
وحجم الزراعات يعتبر منخفضا 
العربية  البلدان  مقارنة ببعض 
وهو ما يفرض على لبنان االهتمام 
بالتعاون بين كل البالد العربية 
من اج����ل تنمية السياحة البينية 
التي تع���د من اهم اهداف لبنان 
التي تتمت���ع ببرنامج سياحي 
متن������وع في كاف���ة القطاعات 

السياحية.
وفي ختام فاعليات الملتقى 
العربي لالعالم السياحي بشرم 
الشيخ حص����دت االمارات جوائز 
الملتقى العربي لالعالم السياحي 

ولبنان حل ثانيا. 
المش���ارك����ون  واوص���ى 
باقامة الملتقى العربي الراب����ع 
لالعالم السياحي في لبنان في 
شهر اكتوبر القادم دعما لمصر 
وتونس وبمش���اركة خليجية 
واس���عة كما طالب المشاركون 
بتفعيل الموقع االلكتروني للمركز 
العربي لالعالم السياحي ليكون 
الس���ياح���ي  منب����را لالعالم 
المشاركون اطر جوائز  وحدد 
الصحافة السياحية والبرامج 
السياحية االذاعية والمرئية، كما 
دعا المشارك����ون الدول العربية 
ال���ى االنضمام ال���ى المرك����ز 
العربي لالعالم السياحي وعبر 
االعالمي����ون المش���اركون في 
الخت���ام عن ش���كرهم لدول���ة 
االم�������ارات العربية ولجمعية 
الصحافيين باالمارات ومجلة 
999 ووزارة الداخلية باالمارات 
وشكروا الشركة الراعية عل����ى 
جهدها كما حصلت وكالة انباء 
االمارات للعام الثانى على التوالي 
على افضل تغطية صحافي���ة 
للملتقى واقيم حفل فن���ي رائع 

ابتهاجا بإنه���اء الفاعليات.

عدد كبير من السائحني في شرم الشيخ يستمتعون بعرض الدولفن

زحام كبير في مطار القاهرة حيث بدأ توافد املصريني والعرب لقضاء عطلة الصيف

الزمالء اإلعالميون في رحلة بحرية على أجمل شواطئ العالم

الشرطة العسكرية تقوم بدورها في تأمني الطرق على مدار الساعة 

الزميل خالد خليل يشارك في الدبكة اللبنانية مع عدد كبير من الزمالء والسائحني

 »TEZ TOUR« :عزيز
من أهم الشركات 
في إدارة السياحة 
في العالم العربي

خليل: امللتقى العربي 
الرابع سيعقد في 

بيروت اكتوبر القادم 
دعما ملصر وتونس 

مبشاركة خليجية

منتجع »حياة شرم الشيخ« أسطورة سياحية بنيت على الطراز الفرعوني في قلب »نبق« 

اخلميس:  امللتقى العربي لإلعالم السياحي رسالة قوية لدعم السياحة 
بني الدول العربية ومصر تتفرد باملعالم التاريخية والسياحية والترفيهية العاملية

رامي عزيز

شكر وتقدير
شكر خاص للزميل االعالمي خالد خليل نائب 
رئيس امللتقى العربي لالعالمي السياحي الذي 
يعتبر دينامو املركز والذي يستحق العديد من 

االلقاب املختلفة نظرا ملا يقوم به من جهود 
مضنية للوقوف على راحة الزمالء »مهنة 

املتاعب«.

كما نتوجه بالشكر والتقدير  ملدير التشغيل 
في شركة »TEZ TOUR« رامي عزيز على 
احلفاوة الكبيرة التي استقبل بها ضيوف 

امللتقى من الزمالء العرب والذي عبروا جميعا 
عن رضاءهم مبا شاهدوه من جمال وحفاوة 

في االستقبال.


