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العميري: األشقاء 
في مصر استقبلونا 

بحفاوة منقطعة 
النظير وأعالم الكويت 

ترفرف مبدينة
 شرم الشيخ

خالل استقباله الوفد اإلعالمي الكويتي 

محافظ البحر األحمر يثمن اجلهود الكويتية لتنشيط السياحة املصرية
 وأش���ار الى ان هناك أربعة 
مج���االت رئيس���ية للتنمية في 
احملافظة منها التنمية السياحية 
وال���ذي أخذ نصيب���ه متاما من 
االهتمام والتنمية، مش���يرا الى 
التنمية س���تتم  انه ملزي���د من 
زيادة اإلنفاق للسائح من خالل 
خلق أنش���طة ترفيهية جديدة، 
وكذلك زيادة مدة بقاء الس���ائح 
من خالل فتح أنش���طة وأماكن 
جديدة وحتديدا سياحة السفاري، 
وثالثا زيادة نسبة العائد الى %50 
من خالل االعتم���اد على املنتج 

السياحي املقدم للسائح.
 واشار الى ان احملور الثاني 
للتنمي���ة يتمث���ل ف���ي التنمية 
الزراعي���ة وان احملافظة تعتمد 
اعتمادا كليا على منتجات زراعية 
من خارج احملافظ���ة، لذا هناك 
وديان صاحلة للزراعة وحتديدا 
سهل القاع على الضفة الشرقية 
خلليج السويس، والبالغ مساحته 
250 ألف فدان، باإلضافة الى توافر 
املياه اجلوفية، مش���يرا الى انه 
سيعتمد أساسا على استثمارات 
خارجية من خارج احملافظة، اما 
احملور الثالث فيتمثل في الثروة 
الصناعية والتعدينية، مشيرا الى 
انه توجد منطقة جبلية شاسعة 
تضم كل أنواع التعدين و18 نوعا 
من املواد الصناعية االقتصادية 
وأهمها الرم���ل الزجاجي والذي 

يتم تصديره الى تركيا.
وأشار الى ان هناك محورا آخر 
للتنمية خاصا بالثروة السمكية 
حيث يوجد 650 كيلومترا شواطئ 
اضافة الى ان احملافظة تعد بوابة 
البحر األحمر وانها تنتج 14 ألف 
طن س���نويا من األسماك إال ان 
حجم هذه الثروة ال يتحمل أكثر 
من ألف مركب وجميعها لصيادي 

السويس.
مفرح الشمري ـ هناء السيد  ٭

تشجيعا لالستثمار خاصة في 
مدينة دهب والتي ستصبح من 
املدن التي ستنافس شرم الشيخ، 
حيث تتمت���ع مبميزات الطقس 
املعتدل والطبيعة الدميوغرافية، 
إضافة الى رأس سدر على الشاطئ 
الشرقي خلليج السويس والتي 
ستشهد تشييد مطار دولي فيها، 
إضاف���ة الى اخلمس���ة مطارات 
املوجودة ف���ي احملافظة وكذلك 
خمسة موانئ والتي متيزها عن 

باقي محافظات مصر. 
وحول اخلطط املس���تقبلية 
البحر  لالس���تفادة من محافظة 
األحمر بالكامل في مختلف األنشطة 
السياحية والزراعية والصناعية 
قال اللواء شوشة، تبلغ مساحة 
احملافظة 32 أل���ف كم، وتضم 5 
محميات طبيعية تشكل 60% من 
مساحة احملافظة، إضافة الى ان 
مساحة 100 كيلو من شرم الشيخ 
الى الطور أرض بكر أفضل بكثير 

من طبيعة شرم الشيخ.

وأوضح شوشة ان اخلدمة 
التي توفرها مدينة شرم الشيخ 
جعلتها في مصاف الدول األولى 
في السياحة على مستوى العالم 
واشار الى س����عيه الدائم لرفع 
نسبة السياحة في شرم الشيخ 
والتي متثل 20% م����ن إجمالي 
السياحة في مصر الى ما يقارب 
من 50% من السياحة، معربا عن 
أمله ان حتتل السياحة القادمة 
من الكويت ودول اخلليج مرتبة 
متقدمة، ومش����يرا الى ان شرم 
الش����يخ مدينه توفر للس����ائح 
العربي اخلصوصية التي يتطلع 
إليها وكذلك املستوى العالي من 

اخلدمة الفندقية.
وقال ان االس���تثمار الفندقي 
مغلق اآلن في ش���رم الشيخ اال 
انه مفت���وح في الكثير من املدن 
مثل دهب ونويبع وطابا، إضافة 
الى األنشطة اخلدمية والترفيهية 
والتجارية في تلك املناطق وفي 
ش���رم الش���يخ، مؤكدا ان هناك 

نوع���ا من التكات���ف بني الناس 
لدرجة أن أصحاب األعمال بذلوا 
الكثير من اجلهد واملال للحفاظ 
على العمالة والتي يبلغ عددها 
أكثر م���ن 400 ألف عامل مبجال 

السياحة«.

خريطة السياحة في شرم الشيخ

وحول موقع ش���رم الشيخ 
ذك���ر محافظ البح���ر األحمر ان 
موقع محافظة جنوب س���يناء 
الس���ياحية في  من اخلريط���ة 
مص���ر متميز، حيث ان نصيبها 
من السياحة مبصر قد بلغ الثلث، 
مشيرا الى ان عدد السياح القادمني 
خ���الل العام املاضي قد قارب ال� 
5 ماليني س���ائح، مشيرا الى ان 
إجمالي عدد الس���ياح في العام 
احلالي بلغ ما يقارب من 14 مليون 
سائح موضحا ان حملافظة جنوب 
س���يناء الريادة م���ن حيث عدد 
السياح أو الدخل واشاد بتعاون 

اجلميع على تخطي األزمة.

الكويتية  ومش���يدا باملب���ادرة 
لتنش���يط الس���ياحة املصرية، 
موضحا ان شعب الكويت يستحق 
كل التقدير ملواقفه الثابتة التي 
تؤمن بضرورة مساندة مصر اآلن 

قبل أي وقت مضى.
وأشار شوشة الى ان الرحلة 
الكويت والتي  الس���ابقة ألبناء 
انطلقت مباشرة من الكويت إلى 
شرم الشيخ حتت شعار »في حب 
مصر« واليوم تأتي مبادرة بيت 
الكويت لألعمال الوطنية لتساهم 
في تنشيط السياحة ولدفع عجلة 

االقتصاد املصري.
وذكر شوش���ة ان السياحة 
الوقت احلالي  املصرية متر في 
بأزمة نتيجة لألحداث التي مرت 
بها مصر، مش���يرا الى انها أزمة 
عاب���رة ورغم ذلك ل���م تتوقف 
السياحة في مدينة شرم الشيخ 
وان كان���ت ش���هدت انخفاض���ا 

ملحوظا«.
واملح بالقول: » األزمة خلقت 

الذي س���يضم إعالميني وفنانني 
ومثقفني، وفي ختام اللقاء أهدى 
البحر األحمر  العميرى محافظ 
درع���ا تكرميية، وب���دوره قام 
احملافظ بإه���داء درع احملافظة 

للعميري.
ومن جانبه، أكد محافظ جنوب 
سيناء اللواء محمد عبد الفضيل 
شوشة على عمق العالقات املصرية 
� الكويتية ووصفها باالخوة نظرا 
ملا يربط بني الشعبني الشقيقني من 
وشائج األخوة والتضامن، ومثمنا 
دور صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وش���عب الكويت 
للجهود الت���ي يقومون بها من 

اجل مصر.
وقال شوشة: »إن اخلطوات 
االيجابية التي اتخذتها الكويت 
البلد  ليس���ت بغريبة على هذا 
الشقيق الذي يستشعر أي أزمة 
متر بها مصر، مرحبا بتلك املبادرة 
التي جاءت في وقت السياحة في 
أمس احلاجة ملثل تلك املبادرات، 

الكويت  أعرب رئيس بي���ت 
لألعم���ال الوطنية رئيس احتاد 
املنتج���ني اخلليجي���ني ورئيس 
الوفد اإلعالم���ي الكويتي الزائر 
ملصر يوسف العميري عن تقديره 
للحفاوة التي استقبله بها محافظ 
البحر األحمر اللواء محمد شوشة 

وأهالي مدينة شرم الشيخ.
 وأشار العميري إلى ان اعالم 
الكويت انتشرت في شوارع املدينة 
تعبيرا عن حب األشقاء املصريني 
للكويت وترحيبهم باستقبالنا، 
مش���يرا الى ان الوفد قام برحلة 
بحرية وجولة في شواطئ شرم 
الش���يخ البديعة، ومش���يرا الى 
انها من املدن السياحية العاملية 
ملا تتمتع به من جمال للطبيعة 
وللشواطئ والشعب املرجانية 

اخلالبة.
 وأك���د العمي���ري ان مدينة 
شرم الشيخ آمنة وهادئة وتعد 
بالفعل مكانا جاذبا للس���ياحة، 
مطالبا أهالي الكويت بان يكونوا 
العربية السياحية  أول األفواج 
ملا لذل���ك من أهمية على املردود 
املدينة املصرية  السياحي لهذه 

السياحية.
جاء ذلك، خالل لقاء العميري 
والوفد اإلعالمي الكويتي مبحافظ 
البحر األحمر، حيث مت استعراض 
املب���ادرة الهادفة إلى تنش���يط 
الس���ياحة في مصر من جديد، 
ونقل الص���ورة الصحيحة عن 
الوضع األمني هناك خاصة في 
ظل م���ا تتناقله بعض الوكاالت 
اإلعالمية بغرض تشويه الوضع 

في مصر.
 وطرح العميري خالل اللقاء 
فكرة إنشاء جلنة باسم »أحباء 
مصر« تضم ف���ي عضويتها كل 
من يحب مصر ويعمل من اجلها، 
كما مت استعراض جدول أعمال 
املرتقبة للوفد املصري  الزيارة 

لقطة جماعية للوفد اإلعالمي الكويتيمحافظ البحر األحمر مكرما العميري

من خالل أجهزة السحب اآللي 
في عدد من فروعه املنتش����رة 
في الكويت، مما يجنب العمالء 
االنتظار إلجراء عملية اإليداع 
داخ����ل الفرع، وذل����ك في اطار 
حرص البنك دائما على تقدمي 
أفض����ل اخلدمات التي تس����هل 
على العميل إجن����از معامالته 
املصرفية؟  وبهذه املناس����بة، 
قال رئيس إدارة قنوات االتصال 
البديلة عثمان محمد توفيقي: 
»اننا نس����عى دائم����ا لتوفير 
أفضل اخلدم����ات لعمالء البنك 
األهلي الكويت����ي، وان اخلدمة 
اجلديدة تعن����ي ان العمالء لم 
يعودوا بحاج����ة لالنتظار في 
الفروع من أجل إيداع مبالغهم 
النقدية، فاآلن ميكنهم اإليداع 
من خالل أجهزة السحب اآللي 
واستالم إيصال بدخول املبالغ 
إلى حس����اباتهم فورا، ولقد مت 

أعلن بنك برقان امس عن 
انضمام مجموعة جديدة من 
الفائزي���ن بجائزة الس���حب 
اليوم���ي حلس���اب »يومي« 
املصرفي، الذي اجري في املبنى 

الرئيسي لبنك برقان.
وقال البنك في بيان صحافي 
انه مع ازدياد االقبال على هذا 
الفريد من نوعه،  احلس���اب 
تتجدد السحوبات اليومية التي 
كان آخرها سحوبات االسبوع 
املاضي حيث فاز بها خمسة 
عمالء ب� 5000 دينار كان احلظ 
من نصيبهم، وهم: خالد حبيب 
مياحي، ماجد هالل عبداحملسن 

إعداد أجهزة اإليداع وحتديثها 
لتستقبل خمسني ورقة نقدية في 
املرة الواحدة«. وأضاف توفيقي 
في تصريح صحافي: »لقد قمنا 
بطرح خدمة اإليداع اآللي بناء 
على رغب����ة عمالئنا حيث إنها 
توفر عليهم الوقت واجلهد في 
ظل انشغالهم باحلياة اليومية، 
كما أنها آمنة وسهلة االستخدام، 
فالبنك األهل����ي الكويتي يقدم 
دائما أفضل اخلدمات لعمالئه 

الكرام«.
 اجلدير بالذك����ر ان أجهزة 
اإليداع النقدي متوافرة للعمالء 
على مدار الس����اعة وعلى مدى 
سبعة أيام في االسبوع بالفرع 
الرئيسي وفرع الشويخ وفرع 
الساملية وفرع الفروانية وفرع 
اجلابرية وفرع الزهراء )جنوب 
السرة( وفرع مجمع البحر في 

منطقة حولي.

التميمي، فتوح علي يعقوب 
العصفور، فرانكلني سي كاتل 
باس، ومحم���د عبدهلل علي 

الوزان.
وفي هذا الصدد، قالت رئيس 
مدراء املصرفية الشخصية � 
مدير عام في بنك برقان منيرة 
املخيزمي في تصريح صحافي: 
»أود أن أهنئ جميع الفائزين 
في سحب حس���اب »يومي« 
الذي جرى االسبوع املاضي، 
ويعد حساب »يومي« واحدا 
من أهم املنتجات املصرفية، 
االمر الذي الحظناه مع ازدياد 

عدد العمالء«.

 اعلن البنك األهلي الكويتي 
عن طرحه خدمة اإليداع النقدي 

»األهلي« يوفر خدمة اإليداع اآللي

»برقان« يعلن الفائزين بسحب »يومي«
عثمان توفيقي 

منيرة املخيزمي 

ال استثمارات ملبارك في شرم الشيخ
نفى محافظ جنوب سيناء اللواء محمد 

عبدالفضيل شوشة وجود استثمارات للرئيس 
السابق حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ، 

مشيرا الى ان قرار ترحيله منها في يد 
النيابة العامة، مشيرا الى ان وجوده ال يؤثر 

على السياحة بشكل مباشر وامنا له تأثيرات 
سيكولوجية غير مباشرة يلعب االعالم دورا 

كبيرا في اثارتها. 
واكد شوشة خالل لقائه الوفد االعالمي 

الكويتي، اهمية الدور الذي يقوم به السائح 
العربي في دعم السياحة في مصر باعتبارها 

من اهم الروافد الرئيسية للدخل الوطني، 
مطمئنا الكويتيني بان االوضاع في جنوب 

سيناء مستقرة وآمنة، معربا عن توقعاته اال 
تعود السياحة االوروبية ملعدلها الطبيعي قبل 
اكتوبر املقبل مشددا على ان املعول الرئيسي 
خالل تلك الفترة سيكون على السائح العربي.
وعن السياحة في جنوب سيناء قال شوشة: 

»ان اجمالى الغرف الفندقية في احملافظة يبلغ 
62 الف غرفة منها 50 الفا في شرم الشيخ 

كاشفا النقاب عن مشروع عمالق إلضافة 
22 الف غرفة، مشيرا الى ايقاف التراخيص 

اجلديدة حاليا حلني االنتهاء من املشروع 
الحداث توازن بني العرض والطلب«.

واضاف شوشة: »ان هدفنا في ظل ايقاف 
التراخيص اجلديدة حاليا هو العمل على 

االرتقاء مبستوى اخلدمة املقدمة وحتفيز 
السائح لزيادة عدد الليالي السياحية التي 

تتراوح بني اسبوع وعشرة ايام لتصل للفوج 
الواحد 15 يوما، وزيادة معدل االنفاق السياحي 
من خالل انشاء مناطق ترفيهية جديدة ورفع 

معدل العودة للسياحة من 20% الى 40% بايجاد 
انواع جديدة من السياحة مثل السفاري«.
وشدد على وجود خطة كبيرة لتشجيع 

السياحة الداخلية من خالل انشاء وحدات 
سكنية تتماشى مع طبيعة االسر املصرية 

وتتناسب مع مستوى مدخوالتهم.
واشار الى ان جنوب سيناء تنفرد ايضا 

بخمسة مطارات ويوجد قرار جمهوري سابق 
مبطارين اضافيني مبنطقة دهب وراس سدر.


