
ىف ختام اجتامعات املؤمتر الثاىن والستني لالتحاد العاملى للصحفيني للكتاب السياحيني: 

وفود ٣٤ دولة تعبر عن انبهارها بما حدث من تطور فى مصر
كلمة األسبوع

salahattia@hotmail.com
صالح عطية

يقدمها: صالح عطية

اعتزازى وفخرى  اعبر عن  ان  اسوان واالقصر البد  < عائد من 
باالمتنان  وشعورى  العريقة..  وحضارتها  وتاريخها  ببلدى 
الجميع  يقف  التى  الهائلة  الصروح  هذه  تركوا  الذين  الجدادنا 
امامها مشدوهني وهم يتابعون شروح املرشدين ملا سجلته النقوش 
والهندسة  والفلك  الطب  فى  واملعرفة..سبق  العلم  فى  سبق  من 
وكافة العلوم والفنون.. وبعضها مازالت اسراره لم يصل اليها العلم 
الحديث بعد.. اعبر عن سعادتى بتعليقات الزمالء من الصحفيني 
عظيمة..  مصر  ماقالوه..  خالصة  املرافقني..  والعرب  االجانب 
جاء  وهنا  مصر..  كانت  هنا  بحق..  الدنيا  ام  مصر  جميلة..  مصر 
السنني..  بآالف  البشر  باقى  مصر  سبقت  هنا  التاريخ..  بعدها 
والعلم..  بالفن  تزدهر  التى  الحياة  مقومات  كل  تمتلك  وكانت 

واآلخرون كانوا فى الكهوف.
لالتحاد  والستني  الثانى  السنوى  املؤتمر  انعقاد  كانت  املناسبة   >
بحروفه  يعرف  والذى  السياحيني  والكتاب  للصحفيني  العاملى 
فرنسا  فى  انشيء  اتحاد  وهو   ..  FIJET فيجيت  باسم  املختصره 
)الف   1900 من  اكثر  عضويته  فى  يضم  واصبح   1954 سنة 
وتسعمائه( صحفى من 56 دولة من اوروبا واسيا وامريكا وافريقيا 
والعالم العربي.. والن كل املشاركني من الدول العربية هم ايضا 
هذه  كانت  فقد  العرب..  السياحيني  الكتاب  اتحاد  فى  اعضاء 
فرصة ايضا لكى يعقد االتحاد مؤتمره السنوى ايضا بالتزامن مع 
مؤتمر االتحاد الدولي..وقد شارك فى هذا املؤتمر صحفيون من 
34 دولة من امريكا واوروبا واسيا وافريقيا والبالد العربية وجاء 
االكوادور  ومن  االرجنتني  ومن  شيلى  ومن  امريكا  من  صحفيون 
والى جانب  االوروبية تقريبا  البالد  ومن فنزويالالى جانب كل 

الدول العربية.
العائلة  ملسار  للترويج  طيبة  فرصة  املؤتمر  هذا  كان  وقد   >
فى  وجلسة  القاهرة  فى  جلستني  املؤتمر  عقد  حيث  املقدسة.. 
القاهرة  فى  االولى  جلسته  االقصر..وكانت  فى  واخرى  اسوان 
مستجدات  اخر  لعرض  فرصة  سونستا  فندق  فى  عقدت  والتى 
االكتشافات فى االثار املصرية فى محاضرة رائعة رافقتها الصور 
للمجلس  العام  االمــني  وزيــرى  مصطفى  للدكتور  التسجيلية 
واضفى  املؤتمر  اعضاء  من  كبيرا  اهتماما  نالت  لالثار..  االعلى 
عليها دكتور وزيرى حيوية كبيرة بتلقائيته وكاريزمته.. وبعد 
ان انتهت املحاضرة تجمع الصحفيون حوله للتعبير عن اعجابهم 
االثار  فى  املتوقعة  االكتشافات  اخبار  من  مزيد  عن  وسؤاله 

املصرية.
< اما الجلسة الثانية فقد رأينا ان تكون عن مسار العائلة املقدسة 
السياحية  املسارات  اشهر  من  واحدا  سيصبح  والذى  مصر..  فى 
دينيه  مسارات  االن  العالم  فى  وهناك  العالم..  فى  الدينية 
مسيحية عديدة اصبحت مسارات سياحيه تجذب ماليني السياح 
الى بلدانها، مثل فاتيما فى البرتغال، ولورد فى فرنسا وسانتياجو 
ولكن  املانيا..  فى  كينج  لوثر  ومارتن  اسبانيا  فى  كومبستال  دى 
مسار العائلة املقدسة فى مصر يفوقها جميعا النه يسجل مسار 
ارض  على  النجار  ويوسف  العذراء  السيدة  وامه  املسيح  السيد 

مصر قادمني من فلسطني هربا من جند الرومان.. لتبدأ رحلتهم 
فى مصر شماال وجنوبا وشرقا وغربا وعبر النيل فى 25 موقعا 
اصبحت معروفة.. منها فى القاهرة شجرة مريم وكنيسة السيدة 

العذراء باملعادى وكنيسة العذراء بمصر القديمة.
< وقد كانت الجلسة الثانية فى املؤتمر مخصصة ملحاضرة القاها 
االستاذ منير غبور املؤسس الرئيسى لجمعية نهرا الحياء التراث 
الوطنى املصري.. وهو ايضا، الراعى الرئيسى الحياء مسار العائلة 
الرحلة  هذه  عن  فيلم  املجال  هذا  فى  عرض  وقد  املقدسة.. 
املقدسة اثار اعجاب ضيوف املؤتمر وفضولهم ايضا الذى ظهر فى 
كثير من االسئلة التى وجهوها الى املحاضر وراعى املناسبة منير 
السفير دكتور حازم بدر  ايضا  الجلسة تحدث  غبور.. وفى هذه 
نائب  منير  أشرف  والسفير  لالمريكتني  الخارجية  وزير  مساعد 

مساعد وزير الخارجية للشئون الالتينية..
مصر.. فى  البيت  ال  مسار  عن  ايضا  غبور  منير  تحدث  وقد   >

،ربما  له  السياحى  الترويج  يأخذ بعد نصيبه من  لم  وهو مسار 

الروافد  احد  يكون  سوف  ما  يوم  فى  ولكنه  مختلفة،  العتبارات 
اخرى  مسارات  احياء  مع  مصر  فى  الدينية  للسياحة  الرئيسية 
يمكن ان تتحول الى مسارات سياحية مثل طريق الحج فى مصر 
خليج  وموانى  السويس  من  االخرى  موانيها  عبر  او  سيناء  عبر 

العقبة الى عيذاب على الجنوب فى البحر االحمر.
< وقد شارك فى حفل االفتتاح االستاذ عمرو القاضى الرئيس 
عيسى  أحمد  عن  نائبا  السياحى  التنشيط  لهيئة  التنفيذى 
االعالمى  املستشار  العارف  ونيفني  واالثـــار..  السياحة  وزيــر 
السياحية  الصحافة  اهمية  القاضى عن  للوزير.. وتحدث عمرو 
والكتاب السياحيني بالنسبة لصناعة السياحة، وتوقع ان جميع 
الصحفيني املشاركني سوف يكتبون فى صحفهم عن مصر وتمنى 

لهم العودة مرة اخرى الى مصر.
< وكان نائب رئيس االتحاد الدولى كاتب هذه السطور ،قد افتتح 
املؤتمر بكلمة عبر فيها عن سعادته اخيرا باكتمال انعقاد املؤتمر 
فى مصر بعد ثالث سنوات من االنتظار حيث كان مقررا انعقاد 

الغاء  هذا املؤتمر فى يونيو 2020 ولكن جائحة الكورونا فرضت 
هذا املوعد حتى امكن تحديد املوعد الذى انعقد فيه ابتداء من 

9 الى 15 اكتوبر 2022.
< يذكر ان هذا املؤتمر عقد فى مصر مرتني من قبل ، فى عامى 
2008 و2012 وقد كان عدد املشاركني فى مؤتمر هذا العام اكثر 
كباقى  جميعا  تمنوا  السابقة..وقد  املؤتمرات  فى  املشاركني  من 

االعضاء ان يعودوا مرة اخرى الى مصر.
رئيس  حــداد  تيجانى  شرح  املؤتمر  افتتاح  فى  كلمته  وفى   >
تنشيط  فى  االتحاد  رسالة  السياحيني  للكتاب  العاملى  االتحاد 
تحقيق  وسائل  من  وسيلة  السياحة  باعتبار  العامليه  السياحة 
بني  والتعارف  الصداقة  اواصر  وتوطيد  العاملى  السالم  واقــرار 
البيئة  على  الحفاظ  فى  االتحاد  دور  شرح  العالم..كما  شعوب 

والتراث العاملي.
< وكان االجتماع الثانى للمؤتمر فى اسوان بفندق بسمة حيث 
عقد مجلس ادارة االتحاد ومجلس املديرين فيه اجتماعا القرار 

بعده  جرت  ثم  الصندوق  امني  وتقرير  العام  السكرتير  تقرير 
وقد  القادمة..  االربع  للسنوات  جديدة  ادارة  ملجلس  االنتخابات 
االتحاد..وكان  برئاسة  حداد  تيجانى  االنتخابات  هذه  فى  فاز 
فوزه بالتزكية حيث لم يتقدم احد ملنصب الرئيس.. ثم جرى 
السطور  هذه  كاتب  وفاز  الجديد  االدارة  مجلس  اعضاء  انتخاب 
باملركز االول فيها..وعندما عقد اول اجتماع ملجلس ادارة االتحاد 
على الباخرة السلطان حسن اثناء سيرها بني اسوان واالقصر فاز 

كاتب هذه السطور بمنصب نائب الرئيس لالتحاد لدورة رابعة.
< وفى االقصر كان ختام املؤتمر والذى عقد بفندق سونستا سان 
محافظ  وكذلك  ونائبه  االتحاد  رئيس  تكريم  تم  حيث  جورج 
االقصر واالستاذ ممدوح فيليب راعى االحتفال..واختتم رئيس 
االتحاد تيجانى حداد املؤتمر بالتعبير عن شكر االعضاء جميعا 
الناجح  املؤتمر  هذا  تنظيم  فى  ومعاونيه  الرئيس  نائب  لجهود 

والذى جرى خالله االحتفال بالعيد الثامن والستني لالتحاد .
 < وبعد لقد كان هذا التجمع الناجح فرصة للتعرف على مصر 
عن  الكثيرون  لى  وعبر  فيها  حدث  الذى  الكبير  التغيير  ومدى 
انبهارهم خاصة من زاروا مصر من قبل عما شاهدوه فى القاهرة 
من طرق ومنشأت جديدة وقالت لى الزميلة زوجرافو من اليونان 
مقالها  فى  هذا  ستضمن  وانها  مصر  فى  حدث  بما  مبهورة  انها 
وناجحة سياسيا  اقتصاديا  ان مصر صاعدة  وانها تدرك  القادم.. 
منوهة بالعالقات الوثيقة بني مصر واليونان االن.. ومشيرة الى 
والتأثر  الحضارة  من  مشترك  تاريخ  يجمعهما  واليونان  مصر  ان 

والتأثير املتبادل .
تتضمن  العاملى  االتحاد  الئحة  ان  الى  هنا  االشارة  من  والبد   >
الزام كل صحفى يشارك فى مؤتمراتها بالكتابة عن البلد الذى 
اقيم به املؤتمر فى مقالني على االقل.. ولهذا نتوقع انه سيكون 
هناك على االقل ثالثمائه مقال عن مصر فى صحف مختلف 
املشاركة فيه وعددها 34 دولة مما يشكل دعاية هائلة  البلدان 

ملصر.
متحف  القاهرة  فى  شملت  االتحاد  وفود  زيارات  ان  الى  اشير   >
وفى  والضوء  والصوت  واالهرامات  املصرى  واملتحف  الحضارة 
اما  فيله..  بمعبد  والضوء  الصوت  وعرض  املكسورة  املسلة  اسوان 
ومعبد  حتشبسوت  ومعبد  امللوك  وادى  زاروا  فقد  االقصر  فى 
به..  والضوء  الصوت  عرض  وكذلك  الكرنك  ومعابد  االقصر 
ذلك  لكل  التقطوا  والجميع  الطائر..  البالون  استقلوا  وبعضهم 

االف الصور التى ستضمها مقاالتهم عن مصر.
واود هنا ان اوجه الشكر الى كل من ساعد فى انجاح هذا املؤتمر 
القاضي،  وعمرو  غبور،  منير  ــزاء  االع واالصــدقــاء  االخــوة  من 
حطبة  ،وميرفت  وزيرى  مصطفى  ،والدكتور  الوصيف  واحمد 
رضا  محمد  واللواء  حسون،  ،وامجد  جودة  العزيز  عبد  ومحمد 
وسامح  وحيد  واســالم   ، حمدان  وهالة  فرحات  ومحمد  داوود، 

حويدق وماجد أنطوان رياض ود.أحمد غنيم وأينت فؤاد.
بعض  الجميلة  املدينة  الســوان  اتمنى  ان  الختام  فى  والبــد   >
االهتمام بنظافة االماكن االثرية التى يرتادها السياح واملتابعة 
اصدار  الجهزة  بدائل  ايجاد  أتمنى  كما  النظافة..  لهذه  الدائمة 
االنترنت  شبكة  تتعطل  عندما  االثرية  املــزارات  دخول  تذاكر 
حتى يتمكن السياح من دخول هذه املزرات وايضا ال تفقد الدولة 
هذا الدخل.. وقد اتصلت بالدكتور مصطفى وزيرى عندما حدث 
وادخال  بالتصرف  تعليماته  واصدر  املكسورة..  املسلة  فى  هذا 
بعد  يعود  ان  ورفض  انصرف  قد  كان  بعضهم  ولكن  السائحني.. 
مع  التذاكر  امام  شباك  الضيق  املدخل  فى  انتظار، خاصة  طول 

وجود اكثر من 190 شخصا فى مكان اليتسع لهذا العدد ابدا.
< ومن مشاهدتى فى االقصر واسوان ارى ان هناك منافذ كثيرة 
لتسرب العملة الصعبة خارج مسارها الرسمى ، خاصة فى بعض 
الفنادق العائمة التى تتولى تغيير العملة لنزالئها بطرق غير 
البحث له عن حل يحقق وصول هذه  امر البد من  رسمية وهو 

الحصيلة الى الدولة.

FIJETتيجانى حداد رئيسا وصالح عطية نائبا.. فى انتخابات االتحاد العالمى للصحفيين والكتاب السياحين
ــاد العاملى  ــح ــداد بمنصب رئــيــس االت فــاز تيجانى حـ
للصحفيني والكتاب السياحيني  فيجيت FIJET لدورة 
جديدة لالتحاد مدتها 4 سنوات وذلك فى االنتخابات التى 
جرت فى مصر خالل انعقاد مؤتمر االتحاد فى مصر فى 
الفترة من 9 الى 15 اكتوبر 2022.. كما فاز صالح عطية 
)كاتب هذه السطور( بمنصب نائب رئيس االتحاد العاملى 
ــدورة رابعة مدتها 4  للصحفيني والكتاب السياحيني ل

سنوات.
كانت االنتخابات قد جرت فى اجتماع مجلس اإلدارة 
ومجلس املديرين الــذى يضم عضوا من كل دولــة عضو 
فى االتحاد وذلك بفندق بسمة فى اســوان الذى أقامت 

به وفــود االتحاد قبل قيامها برحلة نيلية بني اسوان 
واالقــصــر.. وكانت االنتخابات الختيار سبعة اعضاء 
للدورة الجديدة وفــاز فيها صالح عطية باملركز االول 
كما فــاز بعضوية مجلس اإلدارة صحفيون من كل من 
سلوفاكيا وتركيا ورومانيا واملغرب وكرواتيا وبلغاريا..
وخالل االنتخابات تساوى اثنان من املرشحني من كل من 
لبنان وسلوفاكيا فى عدد االصوات فأعيدت االنتخابات 
مرة أخرى والتى رجحت كافة الزميلة السلوفاكية.. ويضم 
مجلس ادارة االتحاد العاملى سيدتني الى جانب سكرتير 
عام االتحاد وامينة الصندوق.. أى 4 سيدات من 9 أعضاء 

فى املجلس. تيجانى حداد
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بوابة العمرة المصرية توفر أمن وسالمة وأموال المعتمرين  
بعد ان نجحت  البوابة املصرية للعمرة 
في أول اختبار لها عــام 2021، تواصل 
تقديم خدماتها للمواطنني املسافرين 
ألداء العمرة عن طريق إدخــال وزارة 
السياحة واالثار شريكا في التعاقد بني 
شركة السياحة واملعتمر...وقد أعلنت 
غــرفــة شــركــات الــســيــاحــة، أن البوابة 
املصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في 
إنهاء إجــراءات سفر املعتمرين بسهولة 
ــم ومــشــاركــة وتنسيق  ــط دع ويــســر وس
ــار  مستمر بــني وزارة السياحة واآلثـ
وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا 

للحج والــعــمــرة، واطــمــأن الجميع على 
التنظيم املتميز ملوسم العمرة وسهولة 
سفر املعتمرين ووصولهم بسالم لألراضي 
املقدسة، مع االلتزام بالضوابط املنظمة 
للموسم التي اعتمدتها وزارة السياحة 
وتسكينهم طبقا للمواصفات املتفق عليها 
فــي التعاقدات مــع الــشــركــات، وتيسير 

تنقالتهم الداخلية باألراضي املقدسة.
وقالت سامية سامي رئيس االدارة املركزية 
للشركات بوزارة السياحة واالثار ورئيس 
اللجنة العليا للحج والعمرة إن قانون إنشاء 
البوابة املصرية للعمرة، جاء لضمان أمن 

ــون أمــوالــه، وضمان  وســالمــة املعتمر، وص
راحته وسالمته، كما يؤكد القانون حرص 
ــة، عــلــى ضــمــان تنفيذ  ــري ــص الـــدولـــة امل
التعاقدات بني شركة السياحة واملعتمر، 
ــي انــضــبــاط مــواعــيــد السفر  ــة ف ــاص وخ
والعودة، وتنفيذ حجوزات اإلقامة والتنقل 
والخدمات املقدمة التي تم التعاقد عليها، 
ليستمتع املسافر برحلة روحانية مكتملة 
وآمنة، وسفر سلس دون تكدس باملطارات 
واملــنــافــذ، وكــذا توفر الــبــوابــة جسرا من 
التواصل بني املعتمر والـــوزارة ال ينقطع 

طوال رحلته وحتى العودة.
 مشيرة إلى أن البرامج السياحية سوف 
تتضمن مزايا ال تتوفر لدى من يروجون 
لرحالت عمرة غير قانونية عبر وسائل 
التواصل املختلفة، حيث يتاح لشركة 
السياحة املعتمدة إجراء حجوزات طيران 
منتظم ال تتغير حتى في أوقات الذروة، 
كما يتاح لها حجز غرف فندقية فاخرة 
ــوزارة  بمواقع مميزة وطبقا لضوابط ال
للعمرة دون اختالف أو تغيير إال بموافقة 

الطرفني.
ووأوضحت أن البوابة تواكب رؤية الدولة 
املصرية بتنفيذ استراتيجية التحول 
الرقمي الكامل، بما يتماشى مع الركب 
العاملي، وتدعم سهولة السفر والحجز، 
كما توفر ضمانا للمعتمر باملراقبة الجادة 
ــوزارة لتنفيذ ما جــاء في التعاقد  من الـ
ــذي  بــني املعتمر وشــركــة السياحة، وال
يتم رفعه على البوابة ما يمنح املسافر 
إمكانية التأكد من صحة وسالمة تأشيراته، 

واعتماد الشركة املسافر معها.
جدير بالذكر ان بــوابــة العمرة جــاءت 
فى إطــار جهود التحول الرقمي الكامل، 
للدولة املصرية، وإدخـــال التكنولوجيا 
ملجال صناعة السياحة، أصــدرت مصر، 
قانون بوابة العمرة رقم 72 لسنة 2021، 
وفــي املـــادة األولـــى مــن الــقــانــون: يختص 
باإلشراف على البوابة املصرية للعمرة 
الوزير املختص بشئون السياحة وغرفة 
شركات السياحة والشركات املرخص لها 
بمزاولة العمل، ويصدر منها كود تعريفي 
برقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب اآللي 

ويمنح للمعتمر.
وجاء القانون ليدعم التحول التكنولوجي 
الــرقــمــي الـــذي يشهده ملف السياحة 
الدينية في اململكة العربية السعودية، 
ففي املادة الثانية نص القانون على: »مع 
مراعاة القواعد املعمول بها في اململكة 
العربية السعودية في شأن منح التأشيرات 
ــأداء العمرة تسري أحكام  التي تسمح ب
هــذا القانون على طالبي الحصول على 
تأشيرات العمرة باستثناء تأشيرات الزيارة 
العائلية والــتــجــاريــة ورجـــال األعــمــال 
واملــؤتــمــرات والــتــرانــزيــت، وكــذا تأشيرة 
اإلقــامــة، والتأشيرات املمنوحة لحاملي 
ــوازات السفر الرسمية الدبلوماسية  جـ
والخاصة وجــوازات املهمات، والتأشيرات 

املمنوحة للوفود الرسمية
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