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تنطلــق غــداً  في دبــي فعاليــات معرض 
سوق الســفر العربي ٢٠١٥، الحدث األبرز 
في المنطقة لقطاع الســفر والسياحة، في 
دورتــه الثانية والعشــرين التي تعد األكبر 
علــى اإلطالق بمشــاركة أكثر مــن ٢٧٠٠ 
جهة عارضــة و٧٠ جناحاً وطنيــاً من ١٣٠ 
بلــداً حول العالم، ويقام على مســاحة ٢٥ 
ألــف متر مربع بنمــو ٨ ٪ عن دورة العام 
الماضي. والذي سيستمر حتى يوم الخميس 
المقبل في مركــز دبي الدولي للمؤتمرات 

والمعارض.
وتتوقع شــركة ريد ترافيــل للمعارض، 
المنظمــة للمعرض أن يســتقطب ســوق 
الســفر العربي ما يزيــد على ٣٣ ألف زائر 
متخصــص في قطاعات الســفر والســياحة 
والفنــادق واالســتثمارات الســياحية، كما 
تتوقــع عقد صفقات خــالل المعرض بأكثر 
من ٧٫٧ مليارات درهم (٢٫١ مليار دوالر). 
ويعتبر سوق السفر العربي واحداً من أهم 
٣ معــارض متخصصــة في قطاع الســياحة 
حول العالــم باإلضافة إلــى بورصة برلين 
ومعــرض لندن. وأعلنت  «ريد ترافيل» أن 
نســخة العام الجاري ستســلط الضوء على 
الســياحة العائلية وتكنولوجيا السياحة في 
العالم والمنطقة. وسيستقبل المعرض أكثر 
من ١١٣ شركة عارضة تشارك للمرة األولى، 
منهــا «بيفرلــي هيلــز» للســياحة والنقل 
من الواليــات المتحدة، و«ســتيجينبرجر» 
للفنادق من ألمانيــا، إضافة إلى «فينتورا» 
للعطالت من الهند، وســيقام على هامشه 

معرض للسياحة الفاخرة.

وقالت ناديج نوبليــت، مديرة معرض في 
شــركة «ريد ترافيل»، إن إحصاءات السوق 
تظهر بــأن أكثر من ثلثي ســكان الشــرق 
األوســط يختارون الفنــادق الراقية لقضاء 
العطالت، ما يشــجعنا على تســليط الضوء 
علــى توفير فرصة للوجهات الراقية بعرض 
منتجاتها فــي المعرض، في وقت تســعى 
فيه الشــركات الســياحية إلى تصميم حزم 
عطــالت مخصصــة للعائالت في الشــرق 
األوسط. وأضافت أن حجم قطاع السياحة 
العائلية في منطقــة بلدان مجلس التعاون 
الخليجي، ســيصل إلى أكثر من ١٨٠ مليار 
دوالر خــالل العــام ٢٠١٨ مقارنــة بـ١٣٠ 
مليــار دوالر فــي العــام ٢٠١٣، كما ينمو 
القطاع في دبي واإلمارات ســنوياً بنســبة 

٤٫٧٨ ٪ إلى غاية ٢٠٢٠. 
ودعماً لشعار السياحة العائلية، يخصص 
المعرض العديد من الفعاليات والجلســات 
لتســليط الضوء على التوجهــات الجديدة 
تمضيــة  أثنــاء  العائليــة  واالحتياجــات 
اإلجــازات والعطالت، بمشــاركة مجموعة 
من أبرز الخبراء والمهنيين في قطاع السفر 
والســياحة، منهم ســكوت بــووث، رئيس 
الســياحة والســفر في يوجــوف لألبحاث، 
وتيري كين، رئيس قســم السياحة والسفر 
في منطقة الشــرق األوسط لدى فيسبوك، 
وجيليان ماكلورنان، مستشــار سياحي في 
غولــد ترافيل، إضافــة إلى إيلســا بوالرد، 
نائــب رئيــس أول في دناتا للســفر، حيث 
ســيطرحون رؤاهــم حــول كيفيــة تعزيز 
جاذبية الوجهات الخليجية، وزيادة حصصها 
من ســوق الســياحة العائلية، والعمل على 
تطوير مرافق خاصة بالعائالت واحتياجاتها، 
بمــا في ذلــك خيــارات متنوعة للســكن 

واإلقامــة توفر قيمة مجزيــة لما يدفعونه 
من أموال.

ويقــام على هامش معرض ســوق الســفر 
العربي معرض للســياحة الفاخرة يقام بين 
٥ و٦ مايــو المقبــل الــذي يضــم العديد 

من البرامج والندوات الحصرية المخصصة 
للسياحة الفاخرة، بمشــاركة مجموعة من 
الخبــراء والمتحدثيــن المتخصصيــن فــي 
مجــاالت الســفر والســياحة مــن مختلف 
مناطــق العالم، إضافة إلى عــدد كبير من 
شــركات السفر والســياحة المعنية بقطاع 
الســياحة الفاخــرة من المنطقــة والعالم. 

الفعاليــات  مــن  عــدداً  الــدورة  وتضــم 
الجديدة، منها ندوة «تســليط الضوء على 
الفخامة»، حيث ســتقام جلســات حوارية 
لمناقشــة أثــر الفخامة على الســياحة في 
المنطقــة، إضافــة إلــى فعاليــة «كابتــن 
الصناعــة» كما تقــام جائزة أفضــل جناح 
مشــارك للمرة األولــى هذا العــام. تضم 
قائمة المتحدثين في ندوات المعرض هذا 
العــام كًال مــن تيم كالرك، رئيــس طيران 
اإلمــارات، وأكبر البكــر، الرئيس التنفيذي 
لقطــر للطيران، وكندا شــبيب، محلل أول 
فــي يورومونيتور الدوليــة، وآدم مكيوان، 
المديــر التنفيذي لشــركة بالتينوم هيراتج 
للســياحة. ويستضيف المعرض جائزة «نيو 

فرونتيرز» لعام ٢٠١٥.

وقالــت ماريــا أمــارال، مديــرة مكتــب 
التســويق والمبيعــات لــدول الخليج في 
المكتــب الوطنــي األلماني للســياحة في 
منطقــة الخليــج لقد نجح ســوق الســفر 
العربي على مدار السنوات الماضية في أن 
يصبــح المنصة الرائدة في قطاع الســياحة 
والســفر فــي المنطقــة، ونحــن فخورون 
بالمشاركة في هذا الحدث هذا العام أيضاً. 
إن هدفنا يتمثل في عرض ما توفره ألمانيا 
لزوارهــا من منطقــة دول مجلس التعاون 

الخليجــي، وما تقدمه لهم من مزيج يجمع 
بين الفخامة والترفيه والتجارب الثقافية.

مــن جانبها قالــت فاطمة عــارف البناي، 
مدير المكتــب اإلعالمي بمركز حمدان بن 
محمد إلحياء التراث، وحفظ ونشر التراث 
الوطني على المســتوى المحلي واإلقليمي 
والعالمــي نحــن ســعداء بمشــاركة مركز 
حمــدان بن محمــد إلحياء التراث للســنة 
الثانيــة في معرض ســوق الســفر العربي، 
الحدث األبرز واألهم من نوعه في منطقة 
الشــرق األوسط، وتمثل مشــاركتنا خطوة 
اســتراتيجية تهــدف إلى نشــر الوعي بين 
الجماهير عن كافة المبادرات واإلصدارات 
والبطــوالت التراثية التــي ينظمها المركز 
وحثهم على المشــاركة والتفاعل والتعرف 
عن كثب على أحد جوانب السياحة التراثية 
في دولة اإلمارات ضمن إطار حفظ وإحياء 

التراث الالمادي وتعزيز الهوية الوطنية.

وقــال الكســندر شــنايدر المديــر العــام 
لفنــدق ومنتجع ريكســوس نخلــة جميرا 
بدبي إن ســوق الســفر العربــي في دبي 
يمثل منصــة لتبــادل اآلراء واالطالع على 
أحدث المســتجدات في قطاعــي الضيافة 

والفنــادق، باإلضافة إلى االلتقاء بشــركاء 
جدد. وأضاف معدالت اإلشــغال في الربع 
األول مــن العام الحالي بلغت ٩٠ ٪ وتوقع 
اســتمرار التدفق الســياحي على دبي نظراً 
لمميزاتها التنافســية الكبيــرة في المنطقة 
وكونهــا الوجهة الســياحية الرئيســية في 
الشرق األوسط. وأكد أنه تم إضافة المزيد 
من الخدمات للضيوف والزوار وذلك ضمن 
استراتيجية جديدة لالرتقاء بالعمل وزيادة 

مستوى الخدمة في الفندق.

من جانبه قال ســيدريك جاالرد مدير عام 
فندق هوليداي ان إن معرض ســوق السفر 
العربــي يعتبــر مــن المعارض الســياحية 
الرائــدة على مســتوى المنطقــة والعالم، 
وتأتــي مشــاركتنا حرصاً علــى إنجاح هذا 
الحدث الكبير من خالل تواجدنا، والكشف 
عن برامجنا وعروضنا خالل الفترة المقبلة، 
والتعرف على توجهات الســوق الســياحي 
سواء في اإلمارات أو منطقة الخليج العربي 
والشرق األوسط. وأضاف ان المعرض يمثل 
منصة مهمة لمختلف الشــركات والفنادق 
السياحية للتواصل في ما بينها وبحث فرص 
التعــاون المشــترك، حيث ســنحرص على 
التواصل مع شــركات الطيران والشــركات 
الســياحية ليكون فندقنــا الوجهة المفضلة 
لعمالئهــا واألفواج الســياحية التي تنظمها 

إلى أبوظبي.

وقــال رينيــه إرنســت مديــر عــام فندق 
رمــادا أبوظبي إننا نعتزم خالل مشــاركتنا 
فــي هــذا المعــرض الهام طــرح عدد من 
التي نفخر  الســياحية  العروض والخدمات 
بتقديمهــا لزوارنا ســواء اإلمــارات أو في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والدول 
األوروبية ومختلــف دول العالم. وأضاف، 
اننا ســوف نقدم خالل معرض سوق السفر 
العربي لشركائنا وعمالئنا باقة من العروض 
الترويجية بمناســبة فصــل الصيف، حيث 
تشــهد أبوظبــي سلســلة مــن الفعاليات 
المتنوعــة أبرزهــا مهرجــان «صيــف في 
أبوظبي ٢٠١٥» الذي تنظمه هيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة.

مــن جانبه أكد غافين فــول رئيس مجلس 
هوتيــل  بــل  «ســويس  مجموعــة  إدارة 
إنترناشــيونال» على أهمية المشــاركة في 
هذا الحدث الســياحي المهــم، خاصة مع 
توجه المجموعة للتوسع في دولة اإلمارات 
ودول مجلــس التعــاون الخليجي ومنطقة 
الشــرق األوســط. وأوضــح أن المعــرض 
يشــكل منصة رئيســية ومهمــة لمختلف 
الشــركات الســياحية وشــركات الطيــران 
التي تعتزم الكشــف عن عروض السياحية 
خالل الفترة المقبلة، واستكشاف توجهات 
السوق السياحي القادمة. وقال فول إننا في 
إنترناشيونال  مجموعة ســويس بل هوتيل 
نهتــم بالتواجد في معرض ســوق الســفر 
العربــي كونه األهم واألبرز على مســتوى 
منطقة الخليج العربي والشــرق األوســط 
وآســيا. وقال إن المجموعة التي تتخذ من 
هونغ كونــغ مقراً لها تشــهد حالياً مرحلة 
مهمة من النمو والتوســع حيث ســتفتتح 
٢٠ فندقــاً جديداً في عام ٢٠١٥ في منطقة 
الخليج والشــرق األوســط لترســخ بذلك 
سمعتها كمجموعة رائدة في إدارة منشآت 

الضيافة في المنطقة.



توقعت مصادر في القطاع السياحي والفندقي 
لـ«البيــان االقتصادي» أن يرتفع عدد ســياح 
دبــي بنهايــة العام الجــاري إلــى ١٣ مليون 
سائح، وهو رقم قياسي جديد ستحققه اإلمارة 
مقارنة مع ١١٫٦ مليون سائح استقبلتهم دبي 
العــام الماضــي. وأضافت المصــادر أن هذا 
الرقم سيشكل اســتمرارية للنجاح القوي في 
القطاع السياحي الذي بدأت دبي تحقيقه منذ 
بداية العام ٢٠١٠، كما أكدوا أن العام الحالي 
شــهد أداًء قوياً في جميع القطاعات الحيوية 
التي تشــكل اقتصاد إمــارة دبي إلى الواجهة، 
وطبعاً قطاع السياحة كان في مقدمتها، حيث 
أجمع كل المهتمين بهذا القطاع على أن العام 
الحالــي تفوق على العــام الماضي، وأن دبي 
في الطريق الصحيح لتحقيق رؤية ٢٠٢٠ التي 
أطلقها صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتشــير التوقعات بأن عدد الليالي الســياحية 
في دبي ســيرتفع خالل العام الحالي بنســبة 
تقــارب  ١٠٪ لتصل إلى ما يفوق ٤٩٫١ مليون 
ليلة مقارنة مع  ٤٤٫٦٦ مليون ليلة تم تحقيقها 
خالل العام الماضي، بينما ستتخطى العائدات 
الفندقيــة حاجــز ٢٦ مليار درهــم، مقابل ما 
يقارب ٢٤ مليار درهم ُســجلت في ٢٠١٤ ما 
يعني أن نســبة نمو العوائد ســتبلغ نحو ٩٪. 
وأضافت المصادر بأن معدالت اإلشــغال في 
الفنادق والشقق الفندقية بدبي خالل األشهر 
األربعــة األولى من العام الحالي والتي قارب 
٩٠٪ تعتبر مؤشــراً كبيراً لما ســيحققه قطاع 
الفنادق خالل العام الجاري بأكمله، متوقعين 
أن تصل النســبة إلى ما يقــارب ٨٧٪ مقارنة 
بـــ٨٣٪ تحققت العــام الماضــي أي ما يعني 
نســبة نمو قريبة من ٥٪. وأكدوا أن من أهم 
المؤشــرات الداعمة لهذا الطــرح المعدالت 
المهمة التي شــهدتها وستشــهدها دبي خالل 

الموسم الصيفي.

وتضمنت قائمة الدول المصدرة العشر األولى 
خالل الفترة الممتدة بين شهري يناير وأبريل 
من العام الجاري حسب نفس المصادر كًال من 
الســعودية التي حافظت على صدارتها للعام 
الرابع على التوالي، متبوعة بالهند، والمملكة 
المتحــدة، والواليــات المتحدة، ثــم ألمانيا، 
والصيــن والكويت، وعمان، وإيران، وروســيا 
حيث أضافت المصادر ان حصة الســعوديين 
مــن إشــغال الفنادق خــالل األشــهر األربعة 

األولى من العام الجاري فاقت ٣٥٪.

وقــال محمد الحبتــور، نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي فــي مجموعــة 
الحبتــور االســتثمارية، إن دبي تشــهد خالل 
الســياحية  الجاري اســتمرارية للطفرة  العام 
التي تشــهدها منذ ســنوات، حيث ســاهمت 
هــذه الطفــرة في رفع شــهية المســتثمرين 
للدخــول بقــوة إلى قطــاع الضيافة، مشــيراً 
إلــى أن نســب النمو التــي يحققهــا القطاع 
الســياحي والضيافة في دبي خالل الســنوات 
القليلــة الماضيــة والوقت الراهــن، باإلضافة 
إلى المؤشــرات القوية التي تعــزز من الثقة 
فــي اســتمرار هــذا النمــو، تدفــع مجموعة 
الحبتــور وكل العاملين في القطــاع باإلمارة 
إلى التفاؤل، مشيراً إلى أن االستثمار في هذا 
القطاع حالياً أو خالل السنوات المقبلة يعتبر 
اســتثماراً مربحاً بكل المقاييس خصوصاً بعد 

الفوز باكسبو ورؤية ٢٠٢٠.

وقــال جيدو دو ويلــد، النائب األول للرئيس، 

والمدير اإلقليمي لشــركة «ستاروود للفنادق 
والمنتجعات» في الشرق األوسط: يعد ٢٠١٥ 
عامــاً مثيراً بالنســبة لـ«ســتاروود» في دبي، 
حيث ســنفتتح فــي نهاية العــام الجاري أول 
فنــدق لنا تحــت عالمتي «ســانت ريجيس» 
و«دبليــو» في المدينــة. كما وقعنــا اتفاقية 
إلنشــاء فندقــي «ألوفــت» و«إليمنــت» في 

دبي».  
وأضاف قائًال : «وفي إطار مواصلة جهودنا 
لتعزيز حضورنا في دبي، قمنا تحديداً بافتتاح 
فندق «شــيراتون جراند» في شــارع الشــيخ 
زايــد، والــذي يعد فندقنا الـــ١٥ في اإلمارة. 
وأصبحــت دبي بذلك تمثل ثاني أكبر ســوق 
لفنادق الشــركة بعــد مدينة نيويــورك التي 

تمتلــك ٢١ فندقــاً».  وأضــاف «كان العــام 
للغايــة وناجحاً لـمجموعتنا  الماضي مزدحماً 
في دبي. وعلى الصعيد العالمي، قمنا بافتتاح 
٧٤ فندقــاً جديداً في ٢٠١٤، ما يمثل نحو ١٥ 
ألــف غرفة فــي ٢٦ بلداً، ونتوقع أن يســتمر 
هــذا الزخم خالل العــام الجاري، ســواًء في 
دبي واإلمارات بشــكل عــام أو على الصعيد 

اإلقليمي والعالمي».

 مــن جانبه قــال علـــي أبو منصر، مؤســس 
ورئيــس مجلس إدارة شــركة فيجــن إلدارة 
الوجـهــات: لقــد كان العــام الماضــي مليئاً 
باإلنجــازات بالنســبة إلينــا كوجهة ســياحية 

ولشركة فيجن، خصـــوصاً في ظل المؤشرات 
المتعــددة التــي اســتـــطاعت دبــي تحقيق 
عالمــات مميزة فيهــا، باإلضافة إلــى ارتقاء 
اإلمارة لتكون خامس أفـــضل وجهة سياحية 
في العالم. ونحــن على ثـــقة بأن هذا األداء 
سيســتمر العام الجــــاري واألعــوام المقبلة 
إلى غاية تحقيق رؤية اإلمارة لتطوير القطاع 
الســياحي والــــتي تهدف إلــى الوصول إلى 
٢٠ مليون سائح بحلول العام ٢٠٢٠. وأضاف: 
الســياحة في دبي في تطور مســتمر، وهو ما 
تشير إليه أرقام النمو في ما يخص عدد الزوار 
من جهـــــة، وحجم االســتثمارات في قطاع 
الفنادق من جهة، ويكفي أن ٤٥٪ من إجمالي 
االســتثمارات العقارية فــي دبي موجهة نحو 

الضيافة من أجل بناء فنادق جديدة.

من جهته، قال سيرج زالوف، الرئيس والمدير 
العام التنفيــذي في مجمع أتالنتــس النخلة: 
«يعــد قطــاع الفنادق في دبي األســرع نمواً 
خــارج الصيــن، ومــع فــوز دولــة اإلمارات 
باســتضافة معرض اكســبو العالمي ٢٠٢٠، ال 
شــك في أن المنطقة سوف تشهد المزيد من 
النمو، إضافــة إلى تعزيز مكانتها على خارطة 
السياحة العالمية كوجهة سياحية رائدة عالمياً 
فــي ظل عدم وجود أي مؤشــر للتباطؤ. وقد 
شــهدنا نمواً في معدل اإلشغال في «أتالنتس 
النخلة» بلغت نســبته ٨٧٪، ال سيما مع تنامي 

عدد الــزوار القادمين مــن المملكة المتحدة 
والصين والهند وأستراليا».

ومن جانبــه، قال مارك ويليس، نائب الرئيس 
اإلقليمي لمنطقة الشــرق األوســط وجنوب 
الصحــراء اإلفريقيــة فــي مجموعــة فنــادق 
«ريزيــدور»: «فــي الوقت الــذي تواصل فيه 
دبــي تطوير قطاع الســياحة فيها، ســواء كان 
ذلك من خــالل إضافة خطوط طيران جديدة 
أو زيــادة الطاقــة االســتيعابية لمطاراتها أو 
إطالق عروض جديدة في قطاع الضيافة فإنه 
مــن الواضــح أن المدينة تمضــي قدماً على 
الطريــق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في 
اســتقطاب ٢٠ مليون زائر في غضون األعوام 
الخمســة المقبلة. ومع هذا التدفق السياحي 
الكبيــر، نتوقع أن تســتضيف دبــي زواراً من 
جميع الشــرائح الســكانية، ما يؤدي إلى نمو 

فئة الفنادق المتوسطة في المدينة».

وقــال محمد عــوض الله، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة تايــم للفنادق، إن دبــي أصبحت 
تعد مــن أكثر الوجهــات جاذبية لالســتثمار 
الســياحي والفندقي، نظراً لمشروعات البنية 
التحتيــة الكبرى التي تنفذهــا، وتنوع المنتج 
الســياحي، إضافة إلــى دور دائرة الســياحة 
والتســويق التجاري بدبي فــي وضع اإلمارة 
علــى قائمــة أفضــل ٥ وجهات ســياحية في 
الســعودية  الســياحة  إن  وأضــاف  العالــم. 
والخليجية بشــكل عام أصبحــت تلعب دوراً 
كبيــراً في نمو النشــاط الفندقي خصوصاً في 
السنوات القليلة الماضية، خصوصاً فيما يتعلق 
بالشــقق الفندقيــة التــي تعد خيــاراً مفضًال 
لهذه العائالت، حيــث إن ٥٠٪ من حجوزات 
العائــالت الســعودية تركــزت على الشــقق 
الفندقيــة وفنادق الـ٥ نجوم. مشــيراً إلى أن 
ما يميز السياح السعوديين عن غيرهم حجم 
اإلنفاق مقارنــة بباقي الجنســيات، والقدوم 
بأعداد كبيــرة تتطلب تواجد غــرف مرتبطة 
وهــذا ما تمتــاز بــه تقريباً كل فنــادق دبي 

وشققها الفندقية.
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قالــت خلــود خالــد النعيمي مديــر إدارة 
التطوير والتســويق الســياحي بالدائرة، إن 
الفريق المشــارك في معرض ســوق السفر 
العربــي ســيعلن كذلــك نتائــج إحصاءات 
القطــاع الســياحي للربع األول مــن العام 
الجــاري وآخر نتائــج المرحلــة الثالثة من 
مشروع تصنيف القطاع في اإلمارة، مشيرة 
إلى أن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي 
رئيــس دائــرة التنمية الســياحية بعجمان، 
سيشــهد افتتــاح جنــاح الدائرة فــي أول 
أيام المعرض وســيطلع على أبرز األنشطة 
المقدمة فيه ويلتقي أعضاء الوفد المشارك 

لمتابعة الخطة الترويجية للدائرة، خصوصاً 
أن دائرة التنمية السياحية بعجمان تشارك 
للعام الرابع على التوالي بفعاليات المعرض. 
ولفتــت مديــر إدارة التطوير والتســويق 
الســياحي بالدائــرة إلى أنه للمــرة األولى 
هــذا العام تعقــد الدائرة شــراكة إعالمية 
مع مجلة «تراف توك» الدولية المتخصصة 
في شــؤون الســياحة والسفر ما يعد فرصة 
لجــذب المزيد مــن وســــائل اإلعالم إلى 
جناح عجمان بهدف تعزيز الهوية السياحية 
عجمان - وام لإلمارة.  

قال كريســتوف النديه، الرئيــس التنفيذي 
للعمليات في مجموعة «أكور»  إن «الطلب 
علــى الغرف ارتفــع في الربــع األول من 
العــام الجــاري  بواقــع 4.6 % إال أنه كان 
أقل من زيادة العرض التي ســجلت حوالي 
7 %. أمــا فــي فنادقنــا فــي أبوظبي فقد 
حققــت أداء جيدا بالتوازي مع األداء العام 
للسوق، الذي شهد نمواً في إيرادات الغرف 
المتوفــرة بواقــع 10.2 %». وأضــاف قائًال 
: «بشــكل عــام، تعتبر أســعار الغرف في 
دبي مرتفعة نســبياً ولكن هذا يعتمد على 
البلد الذي يأتي منه الزائر. بالنسبة للسياح 

القادميــن من االتحــاد األوروبي، أصبحت 
دبــي خيــاراً مكلفــاً أكثر من قبل بســبب 
تراجع قيمة اليورو أمام الدوالر. وبحســب 
تقريــر إس اي آر غلوبــال حققت دبي في 
الربــع األول أحد أعلى معــدالت إيرادات 
الغــرف المتوفــرة بالدوالر على مســتوى 
العالــم. أما عــن توســعات المجموعة قال 
المجموعة  تفتتــح  : »أكور«عالمياً  النديــه 
فنادق جديدة بمعدل فندق كل يومين، أما 
في الشرق األوسط فنحن ملتزمون بايصال 
عدد غرف فنادقنا إلى 30 ألف غرفة بحلول 
دبي- البيان   .2020

تشــارك دائرة الســياحة والتســويق التجاري 
في المعرض، حيث توظف الدائرة مشــاركتها 
في هــذا المعرض كمنصة تســلط من خاللها 
الضــوء علــى المقومات الســياحية المتنوعة 
التي توفرها دبي لزوارها وتوضح كيف يثمر 
هــذا التنوع عــن تعزيز مكانة دبــي كوجهة 
رائدة عالمًيا لدى مختلف الفئات من السياح، 
وكيــف تواصل هذه المقومات في دفع عجلة 
النمــو في القطــاع الســياحي وزيــادة عدد 
زوار اإلمــارة.   وتعرض الدائــرة في جناحها 
مجموعــة مختلفة من الطرق لالســتمتاع بما 
توفــره دبي مــن معالم وفعاليات وأنشــطة 
متميــزة وذلــك من خــالل عــرض مجموعة 

متنوعــة من المحتوى والفعاليات المباشــرة. 
كما يشــارك فــي جنــاح الدائرة أيضــا أكثر 
مــن مئة من شــركاء الدائرة االســتراتيجيين 
من بينها الفنادق ومنظمو الرحالت وشركات 
إدارة الوجهات السياحية والجهات الحكومية 
المعنية في القطاع الســياحي، لتسليط الضوء 
على الفعاليات واألنشطة والمعالم التي تتمتع 
بها دبي، ال سيما في مجاالت التراث والثقافة 
والســياحة العائلية وأجندة المهرجانات التي 

تنظمها دبي على مدار العام. 

وخالل المعرض سوف تطلق الدائرة تقريرها 
الســنوي لزوار اإلمارة الذي يستخلص نتائجه 

من دراســة التوجهات والمعلومات الرئيسية 
مــن اإلحصائيــات الخاصــة بقطاع الســياحة 
في دبي، ويمنح نظرة شــاملة حول األسباب 
التــي تمكن دبي من مواصلــة تعزيز مكانتها 
بيــن أفضل الوجهــات الســياحية المقصودة 
فــي العالم. كما ســيتمكن زوار المعرض من 
صنــاع القــرار وأبــرز الجهــات المعنية في 
قطاع السياحة العالمية من اختبار المقومات 
الســياحية التي تتمتــع بها دبــي بطرق غير 
عاديــة، حيــث ســيتمكنون مــن مشــاهدة 
اإلطالالت الخالبة التــي يعرضها موقع «دبي 
360» الــذي أطلــق في يناير من هــذا العام 
ليقدم للمشــاهدين جولــة افتراضية تفاعلية 
تعرض مالمــح اإلمارة من زوايا متعددة. كما 

سيتمكن الزوار بفضل تقنية التصوير الكروية 
وبزاويــة دوران 360 درجــة، من مشــاهدة 
دبي مــن األعلى ثم االنطــالق في جولة بين 
معالم المدينة عبر محتوى العديد من مقاطع 

الفيديو والصور البانورامية.
وســوف يتعرف الزوار أيضا على دبي من 
منظــور مختلــف تماما، وذلك مــن خالل 12 
برنامجاً وثائقياً صغيراً يتابعون من خاللها 12 
رحلة نظمت خصيصا الثنى عشــر شخصا من 
أبرز مستخدمي موقع انستجرام ضمن مبادرة 
رحلة «MyDubaiTrip» التي أطلقتها دائرة 
الســياحة والتســويق التجاري بدبي بالشراكة 
مــع خبراء برنامج «بيتــا بالنيت» المتخصص 
في الســفر االجتماعي، وشهدت زيارة هؤالء 

االثنى عشــر شخصية إلى دبي في نهاية العام 
2014 لالســتمتاع بالرحــالت التي نظمها لهم 
12 شــخص من أبرز الشخصيات اإلمارتية في 

مجال اإلعالم االجتماعي.

وخالل األســبوع الذي ينعقد فيــه المعرض، 
سوف تســتضيف دائرة الســياحة والتسويق 
التجــاري أكثر من 200 ممثل عن الشــركات 
الســياحية من 30 دولة حول العالم يزورون 
دبي للمــرة األولى، علما أن هذه الشــركات 
تأتي معظمها من األسواق الناشئة التي تشهد 
نموا محتمال الستقطاب السياح إلى دبي. وقد 
نظمــت الدائرة لهؤالء الممثليــن قبل انعقاد 

معرض ســوق السفر العربي رحلة لمدة ثالثة 
أيــام يتعرفون خاللها على الجوانب المختلفة 
لدبــي من األنشــطة الصحراوية وفي المدينة 
إلــى األنشــطة الثقافيــة. كما نظمــت أيضا 
بالتعــاون مع هيئة الطرق والمواصالت جولة 
في مرســى دبي على تــرام دبي وأخرى على 
ســاحل دبي على متن يخــت بطول 65 قدماً. 
وسيشــارك ممثلو الشركات أيضا في عدد من 
الجــوالت في فنادق دبــي بما في ذلك فندق 
تاج باالس دبي الذي افتتح مؤخرا في وســط 
مدينة دبي. وقال عصام كاظم المدير التنفيذي 
لمؤسسة دبي للتســويق السياحي والتجاري: 
«يحظى معرض ســوق السفر العربي بأهمية 
كبيــرة على جدول الفعاليــات العالمية نظرا 
لما يشهده من حضور واسع من أبرز الجهات 
المعنية في ســوق الســفر والسياحة العالمية 
إلــى دبي موفرا بذلك الفرصة المثالية لعرض 
إماراتنا  التي تشــهدها  الســياحية  المقومات 
وتســليط الضوء على األســباب التــي تمّكن 
دبي مــن مواصلة تعزيــز مكانتهــا المتفوقة 
ضمن أفضــل الوجهات الســياحية المقصودة 
فــي العالم. فدبي تعمل علــى مواصلة تعزيز 
مقوماتهــا وافتتــاح فنادق ومعالــم ومطاعم 
جديدة شــهرا بعد شهر وعاما بعد عام، ويأتي 
هنا دور دائرة الســياحة والتســويق التجاري 
بدبي لعرض الطرق المختلفة لالستمتاع بهذه 
المقومات التي تقدم تجربة متكاملة ومذهلة 
في دبــي لكافة الفئات المختلفــة من الزوار 
كي يحظوا برحلة مثالية في دبي سواء أكانت 

للعمل أم للترفيه».



قــال نائل الوعــري المديــر العــام لفندق 
«ســوفيتيل كورنيش أبوظبي: «نعتزم خالل 
مشــاركتنا فــي المعــرض طرح عــدد من 
العروض والخدمات السياحية الجديدة نفخر 
بتقديمها لزوارنا سواء االمارات أو في دول 
مجلــس التعاون الخليجي والدول االوروبية 
ومختلف دول العالم». وأضاف اننا ســوف 
نقدم خالل ســوق الســفر العربي لشركائنا 
وعمالئنــا باقــة مــن العــروض الترويجية 
بمناسبة فصل الصيف، حيث تشهد ابوظبي 
سلســلة مــن الفعاليــات المتنوعــة ابرزها 
مهرجــان  صيــف في ابوظبــي 2015 الذي 

تنظمــه هيئة ابوظبــي للســياحة والثقافة 
وقدوم شهر رمضان المبارك. وتوقع ان يبرم 
الفنــدق عقود شــراكة وتعاون مع شــركاء 
ســياحيين من مختلف الدول خالل ســوق 

السفر العربي 2015. 
وحــول أداء الفنــدق في الربــع األول قال 
الوعــري «لقد حقــق الفندق اشــغاال جيدا 
فــي الربــع االول، فعلى الرغم مــن زيادة 
المنافســة في أبوظبي، فقد ســجل الفندق 
نمــوا بمعدل %10 في مســتوى اإلشــغال 
مقارنة مع عام 2014 في حين ارتفع العائد 
علي االستثمار بنسبة جيدة. أبوظبي ـ البيان

تعتــزم مجموعــة روتانــا إلدارة الفنــادق، 
اإلعالن عن عدد من الفنادق الجديدة، خالل 
فعاليات اليوم األول من سوق السفر العربي، 
حيث علــم «البيان االقتصادي» أن الشــركة 
ســتقيم مؤتمراً صحافياً خــالل اليوم األول، 
ســيعلن فيه ناصــر النويــس، رئيس مجلس 
إدارة المجموعة، المشاريع الجديدة. وتعتبر 
روتانا أكبــر مجموعة فندقية إماراتية، حيث 
تمتلــك 23 فندقاً في اإلمارات وخارجها، كما 
تملك 6 عالمات فندقية، وهي روتانا، وروتانا 
ريــزورت، وريحان، وأرجان، وســينترو، وذا 
ريزيدنس.  دبي- البيان
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تســتعرض «مجـــموعــة إعمــار للضيافة» 
التابعة لشــركة التطوير العقــاري العالمية 
المعــرض  خــالل  العقاريــة»،  «إعمــار 
«العنــوان  الفندقيــة  التجاريــة  عالماتهــا 
للفنــادق والمنتجعــات» و«فيــدا للفنادق 
والمنتجعــات» إضافة إلى العالمة التجارية 
الجديــدة التــي أطلقتها أخيراً تحت اســم 
«فنادق روڤ». وســيكون بمقــدور الزّوار 
معاينة المعايير االســتثنائية التي ترســيها 
على مســتوى القطــاع عالمياً ومســتويات 
االبتــكار والتمّيز الكبيرة التي تتجســد في 

عالماتها التجارية.
للضيافة»  وتشــارك «مجموعــة إعمــار 
فــي «ســوق الســفر العربي» عبــر جناح 
متخصص مؤلف مــن طابقين يحمل الرقم 
HC7020 فــي قاعة زعبيل. ويقدم الطابق 
األول للزوار صورة شــاملة عــن «العنوان 
للفنــادق والمنتجعــات» و«فيــدا للفنادق 
والمنتجعات»، في حين تم تخصيص الطابق 
الثانــي للعالمة التجاريــة الجديدة «فنادق 

روڤ». 
وفي هذا الســياق، تستعرض «مجموعة 
إعمــار للضيافــة» محفظة أصــول عالمتها 
والمنتجعات»  للفنــادق  «العنوان  التجارية 
والتي تشــمل خمســة فنادق في دبي هي: 
«العنوان وسط مدينة دبي» و«العنوان دبي 
مول» و«العنوان مرســى دبــي» و«العنوان 
مونتجمري دبي» و«ذي باالس وسط دبي». 
وتنفــرد فنــادق العالمة التجاريــة برؤيتها 

القائمة على توفير خدمات شــاملة تتناسب 
مــع احتياجــات كل ضيــف على حــدا مع 
إيالء األولوية القصوى لتحقيق هذا الهدف، 
اســتناداً إلى المزايا الرئيســية الثالث التي 
أصبحت قرينة باسم فنادق «العنوان» وهي 
الموقــع الحيــوي، والتميز فــي الخدمات، 
الراســخ بتقديم أفضــل المزايا  وااللتــزام 

والفوائد للضيوف. 
للفنــادق  ومــن جهتهــا تقــدم «فيــدا 
والمنتجعات» مفاهيم جديدة في الســوق 
عبر مقاربات مبتكرة تضمن أرقى أســاليب 

الحيــاة العصريــة، وهــو ما يتجلــى بأبهى 
صوره في فندق «فيدا وســط مدينة دبي» 
إضافة إلى «منزل وســط مدينة دبي» الذي 
يعتبــر مرجعيــة دوليــة لتجربــة الضيافة 
العربية الصيلة. كما أعلنت العالمة التجارية 
عن مشــروعها الجديد «فيدا تاون ســكوير 
دبي» ضمــن المشــروع الكبيــر المرتقب 
«تاون سكوير»، وتقدم خدماتها أيضاً لعدد 
من مشــاريع الشــقق الفندقيــة مثل «فيدا 
رزيدنس ذا هيلز» و«فيدا رزيدنس وســط 

مدينة دبي». 

تطلق داماك العقارية، أولى فللها الفندقية، 
ضمــن مجتمع أكويا أكســجين المتميز في 

دبي، خالل أول أيام سوق السفر العربي.
وتبدأ أســعار الفلل الفندقية «نوفا» من 
1,753,700 درهم للفيال المكونة من ثالث 
غــرف نــوم، إذ تتمتــع كل فيال بمســاحة 
واســعة مفتوحة للمعيشــة. وتتراوح الفلل 
بين ثالث وســت غرف نوم. وتقع الفيالت 
ضمــن مجمع مغلق وســط 55 مليون قدم 
مربعة من المساحات الخضراء اليانعة، التي 
توفر الطمأنينة والهدوء في أكويا أكسجين، 
حيث توفر فلــل «نوفا» الفندقيــة، الراحة 
في منازل واســعة، باإلضافة إلى الخدمات 
التقليديــة التي تقدمهــا أفضل الفنادق في 

العالم.

وقــال نايــل ماكلوغلين نائــب رئيس أول 
فــي دامــاك العقاريــة: «إن فلــل «نوفــا» 
الفندقيــة، توفر فئــة جديدة كلياً لســوق 
العقــارات الفاخرة في دبي، وهي تشــكل 
خياراً مثالياً لمنــزل ثان في المدينة. فهذه 
الفلل المفروشــة، مع خيار خدمات فندقية 
متكاملــة من فريق «داماك ميزون للفنادق 
والمنتجعــات»، تمنح المالكين راحة البال، 
إذ يتم االعتناء بمنازلهم 24 ســاعة، 7 أيام 
في األســبوع، ويمكنهم االسترخاء والتمتع 
بالعيــش فــي واحدة مــن أكثــر المناطق 

المرغوبة في دبي».

للمشــترين مشاركة  وأضاف «ســــيتاح 
فريقنــا مــن خبــراء التصميــم الداخلــي 
والديكور، الختــيــار العوامل والديكورات 
التــي توفر الذوق الشــخــصي المناســب، 
لنقــدم وحــدة مفروشــة بالكامــل، توافق 
ذوقك الشــخصي». الفلل الفندقية «نوفا»، 
تأتــي مــزودة بحديقــة خاصــة، ومكتبــة 
ومطابــخ مجهزة بالكامــل، وديكور ونظام 
صوتــي. ووفقــاً للمعاييــر الخضــراء التي 
توفرها أكويا أكســجين، ســيتم اســتخدام 
مواد عاليــة الكفاءة في اســتهالك الطاقة، 

واإلضــاءة والتحكــم، باإلضافــة إلى طالء 
منخفض االنبعاثات، ونظم تســخين المياه 

بالطاقة الشمسية.

وســتكون الفـــلــل جـــــزءاً مــن نظـــام 
المشــاركة،  أســـــاس  علــى  الــتأجيــر 
الــذي تقدمــه «دامــاك ميــزون للفنــادق 
والمنتـــجعات»، والذي يســـــمح لمالكي 
الفـــلــل الحـــصــول علــى عوائــد خالل 

وجودهم خارج الفلل.



تــدور عجلــة البنــاء والتعمير بســرعة في 
مدينــة أبوظبــي عاصمــة دولــة اإلمارات 
مواكبــة لمتطلبــات العصــر وأدواتــه دون 
المســاس بطابع المدينة القديم وجمالياته 
وعبق تاريخه وزخمــه. وفي أبوظبي للبناء 
والتعميــر قصة أخــرى حكايــة ميناء صيد 
صغير أصبح مدينة غناء آخذة في االتســاع 
وواحــدة من أجمــل المــدن العصرية في 
العالم وباتت الكيلومترات المائة والسبعون 
التي تفصلها عن مدينة العين وهي المدينة 
الثانيــة في إمارة أبوظبــي تحف بها غابات 
خضــراء كثيفة ذات أهميــة جمالية وبيئية 
مثالية. حكاية صحراء تحولت إلى مجموعة 
واحــات من األبنيــة ذات الطــراز الحديث 
والراقي.. إلى ناطحات ســحاب شامخة نحو 
الســماء و فنــادق ال تضاهى فــي فخامتها 
ومراكــز تجارية تحتل مراتــب متقدمة في 
العالــم نظــراً لتطورهــا واتســاعها وأبراج 
متراميــة األطــراف ومطار دولي يســتقبل 
مالييــن الزوار وفلل وقصور ومبان ســكنية 

وغيرها الكثير.
هذه الحركــة اإلنمائيــة المزدهرة التي 
تحتاج إلى نخبة من المهندسين والمخططين 
والمقاولين وكفاءات بشــرية هائلة جعلت 
أبوظبي «العاصمة» تعيش حضارة تماثل بل 

وتفوق كثيراً من المدن العالمية.

كانــت أبوظبي قبل اكتشــاف النفط مركزاً 

لصيد اللؤلؤ واألســماك فيما كانت القوارب 
الخشــبية الماثلــة للعيــان حتــى اليوم في 
الميناء تستخدم ذات يوم في هذه األنشطة 

التقليدية.
أبوظبــي مدينة ذات تاريــخ حافل ترنو 
دائماً نحو المســتقبل وأهلها يحبونها بعدما 
بــذل قادتها المال والعــرق والجهد لجعلها 

مدينة متألقة يفتخرون بها.
واحتفــظ أهل أبوظبي بــروح المغامرة 
والشجاعة التي تمتع بها أجدادهم وآباؤهم 
الذيــن كانــوا يغــادرون  اللؤلــؤ  غواصــو 
الشــواطئ بحثــاً عــن األصــداف المدفونة 
تحت رمال مياه الخليج وهم يعيشون هذه 
الروح نفســها اليوم من خــالل الديناميكية 
الملفتــة للقطــاع الخاص علــى الرغم من 
الدعم الهائل الذي تضخه الحكومة لتواصل 

المدينة تألقها.

أبوظبــي تعطــي انطباعاً قويــاً بالمدنية 
والمعاصــرة لمن يشــاهدها ألول مرة لكن 
على الرغم من أن العمران آخذ في االتساع 
بســرعة يبقى للعاصمة ســحرها الشــرقي 

الخاص وجمالها الطبيعي.
واليــوم تهبط في مطــار أبوظبي الدولي 
مجموعــة متنوعــة مــن رحالت شــركات 
الطيــران األوروبية والعربيــة وعندما يصل 
الزائر قلــب المدينة ويقــف أمام ناطحات 
الســحاب الزجاجية يرى صورته أمامه ومن 
خلفه حيوية أبوظبي عاصمة الدولة وموطن 
قصر اإلمــارات أحــد أرقى فنــادق العالم 
وذلــك باإلضافة إلى األســواق والشــواطئ 

البيضاء ذات المياه النقية.
وفــي العاصمــة أيضــاً يمكنه اكتشــاف 
جامــع الشــيخ زايــد المذهــل مــع ثرياته 
الكرســتالية وأعمدتــه الرخاميــة المرصعة 

باألحجار الكريمة ومنــه يمكن التوجه إلى 
عالم فيراري والشــعور بالحماســة التي لن 
يجدهــا إال علــى متــن حلبته، كمــا يمكن 
استكشــاف جزيرة ياس مــع مياهها الرائعة 
ومنتزهاتهــا الجميلــة ومطاعمهــا الفاخرة 
وفنادقها الراقية أو االســتمتاع بالطبيعة في 
جزيرة الســعديات، حيث سيجد شاطئاً من 
الرمال البيضاء على امتداد عدة كيلومترات 
والتي تمثل موطن ســالحف «الهوكسبيل» 

والدالفين ذات المنقار.

وحالما ينتهي الزائر من استكشــاف الجانب 
العصري من أبوظبي يمكنه أن يســافر عبر 
الزمن إلى ماضي المدينة، حيث ســيذهب 
في رحلــة إلى القريــة التراثية ويســتمتع 
البدوية  والمخيمــات  التقليديــة  بالســوق 
والخيام المصنوعة من وبــر الماعز وبيوت 
العريــش كل ذلك في يومنا هذا، كما يمكنه 
قضاء أيام في مدينة العين التي تعتبر واحة 
فــي قلب الصحراء ويقــوم بزيارة المتحف 
المميــز الذي يعــرض تحفاً عثــر عليها في 
قريــة مــن العصر الحديدي أو تســلق جبل 
حفيت واالستمتاع بجمال المناظر الطبيعية 
بين اإلمارات وســلطنة عمان الشــقيقة أو 
الذهــاب في جولــة على متــن القطار في 
حديقة الحيوانات بالعين التي تضم أكثر من 

٤ آالف حيوان.
وبقدرة الزائر لعب الغولف أو مشاهدة 
الغــزالن تعــدو بــكل حريــة فــي جزيرة 
الفطيســي حيث ســيرى القلعة المبنية من 
الطيــن باإلضافة إلــى آبار الميــاه القديمة 

والمساجد األثرية أو االسترخاء في الواجهة 
المائيــة في الكورنيش الذي يقدم ممشــى 
ومضمــاراً للدراجــات الهوائيــة ويســتمتع 
بالمقاهــي والشــواطئ والمالعب باإلضافة 

إلى العديد من الفعاليات .
المواطــن دلمــوك ســعيد المهيري أحد 
ســكان المدينة يقول: كان ســكان أبوظبي 
يعتمدون في حياتهم على رعي اإلبل وجني 
التمــور وصيد األســماك واللؤلؤ ويرتحلون 
بمواشــيهم دائماً إلــى حيث يتوافــر الماء 
والــكأل، وفي مطلــع الثالثينــات من القرن 
العشــرين كان الوصول إلــى مدينة أبوظبي 
يتــم عــن طريق غير مباشــر عبــر دبي أو 
الشارقة وكانت المياه الضحلة قبالة سواحل 
المدينــة تحــول دون اقتــراب الســفن من 
الشــاطئ أما اليابســة فكان التنقل فيها يتم 
على ظهور اإلبل وأحياناً بالســيارات ولذلك 
كانت إمدادات الغذاء والماء تمثل مشــكلة 
بالنسبة للسكان لعدم توافرها وكانت تصل 

من رأس الخيمة.

ويضيــف: «فــي أواخر األربعينــات وأوائل 
الخمســينات من القرن العشــرين تهالكت 
معظم أبنيــة أبوظبي نتيجــة انتهاء العصر 
الذهبي للتجارة في العشرينات والثالثينات 
في أعقــاب تراجع صناعــة اللؤلؤ الطبيعي 
بعد ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي والتي كانت 
تعتبر المصدر الرئيســي لدخل السكان في 
أبوظبــي، وكانت أســواق المدينــة صغيرة 
ومــن أبرز مــا كان يتم تداوله في الســوق 
الســلع الغذائية الرئيســية فضًال عن ســلع 

أخرى مستوردة وأســهم السوق في تزويد 
الســكان المحلييــن بمــواد مثــل الخضــار 
والفواكه والفحم والمواشي التي كانت تنقل 
علــى ظهور الجمال مــن المناطق الداخلية. 
وكانــت ميــزة نقــل البضائــع عــن طريق 
البحــر مقتصرة على فئة قليلة من الســكان 
المقيمين في بعض المناطق الرئيســية وفي 
مواســم معينة مســتفيدين من مرور بعض 
المراكــب العاملــة في مجال صيــد اللؤلؤ. 
وكان الرطــب ينتج محليــاً مع وجود بعض 
أشجار النخيل المتناثرة هنا وهناك لكنه لم 
يكن من النوعيــة الممتازة ولم يكن ينضج 
مبكــراً مثل تمر المناطــق األكثر حرارة في 

الجنوب.
ويواصل المهيري: «كان يوجد في المدينة 
ســوق واحد ما جعله يكتسب أهمية خاصة 
بالنسبة للســكان الذين يستفيدون منه في 
تلك البيئة الصعبــة وكانت الدكاكين مظللة 
بسعف النخيل تعمل على توفير بعض الظل 
للمتســوقين وفي بعــض األحيان كان بعض 
التجار يقيمــون أبراجاً هوائيــة من أعمدة 
يحصلون عليها من جذوع أشجار القرم وتتم 
تغطيتهــا بأكياس الخيش، كمــا كانت توجد 
في الســوق مصاطــب صغيرة يضــع عليها 
الباعــة بضائعهــم ومن ناحيــة أخرى كانت 
حموالت الســمك القادمة من البحر توضع 
خارج السوق وكذلك األمر بالنسبة للبضائع 
كبيرة الحجم مثل األخشــاب التي تستخدم 
لبناء الســفن وكانت أســعار البضائع تتباين 
حســب مكان عرضها وكانت أبوظبي مركز 
جذب لكل من تســاعده رحالتــه من البدو 

على الوصول إليها.

ظلت الحال علــى حالها الصعب حتى كان 
بزوغ شــمس الســادس من أغســطس عام 
١٩٦٦ عندمــا تســلم مقاليــد الحكــم في 
إمــارة أبوظبــي المغفور له الشــيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيان «طيب اللــه ثراه»، 
إذ شــكل هــذا التاريــخ البدايــة الحقيقية 
للنهضــة والتــي توجت بقيــام اتحاد دولة 
اإلمــارات العربية المتحــدة في الثاني من 
ديسمبر عام ١٩٧١. وحسب المراجع استقر 
اإلنســان في أبوظبي ألول مرة عام ١٧٦١ 

عندما اكتشــفت قبيلة بني ياس فيها الماء 
وكانــت الحياة آنذاك تعد ضرباً من مالحم 
البطولــة والشــجاعة والصبر فــي مواجهة 
شراســة الصحراء وقســوتها وعظيم بخلها 
واســم «أبوظبي» ال أحــد يعرف داللته أو 
مــن أين أتــى ولكن الرأي الغالب يســتند 
إلى كونها كانت زاخرة بالظباء وقد أثبتت 
الحفريات واآلثار المكتشفة التي عثر عليها 
في اإلمارة أن حضارة عريقة ســكنتها قبل 
نحو أربعة آالف ســنة قبل الميالد وكانت 
علــى اتصال بالحضارات األخرى المجاورة، 
حيث أخــذت منها وأعطتها. وأبوظبي منذ 

القــدم كانت أحد مراكز التجارة واالقتصاد 
والممرات االســتراتيجية في عالم الشــرق 
القديم بحكــم الموقع الفريد أوًال وطبيعة 
اإلرادة والتصميم على اإلنجاز التي توفرت 

للقائمين عليها سابقاً.

حافظــت هذه المدينــة الكبيرة على هذه 
المكانة والــدور التاريخي بل وأضافت لها 
فــي العصور المتتالية إضافات نوعية مهمة 
علــى مســتوى العمــارة والفــن والحداثة 
العمليــة، حيث بدأ المؤســس المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله 
ثراه» باإلبداع فــي تطويرها وتنميتها منذ 
توليــه مقاليد الحكم عــام ١٩٦٦ ما أهلها 
لتكــون عاصمة لتالقح الحضــارات وحوار 
الثقافــات وجعلهــا ملتقى للنــاس من كل 
أرجــاء المعمورة وهذا درس للعالم أجمع 
في البنــاء والتعمير وهــو أن توفر وتبني 
وتصنع وتخلــق كل الظــروف والمناخات 
واألجواء النفســية والعمليــة ليكون بلدك 
موقعاً للقــاء والتعارف والحــوار والزيارة 
والسياحة وهذا ما يشاهده الجائل بالمدينة 
عندما يرى المجاميع البشرية الهائلة تتحرك 

في طرقات المدينة والســاحات والفنادق 
والمطاعــم والمواقــع األثريــة والمزارات 

والموالت والمعارض والمتاحف.

وقــد تكون أبوظبي التي حولها المغفور له 
الشــيخ زايد إلى واحة عصرية غناء وســط 
الصحراء أكثر حاضرة عربية تستحق وصف 
«المدينة الخضراء»، فأبوظبي تستخدم مياه 
الصرف المعالجة فــي ري الحدائق العامة 
وزرع األشجار التي تتصدى لزحف الرمال. 
وتعود المســيرة الخضراء إلى العام ١٩٤٦ 

مع تعيين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ممثًال للحاكم في مدينــة العين والمنطقة 
الشــرقية ثم توليه مقاليد الحكم في إمارة 
أبوظبــي عــام ١٩٦٦ فالراحــل الكبير منذ 
شبابه ســبق تدابير بروتوكول كيوتو للحد 
مــن تدهور المنــاخ فكان شــغوفاً بالبيئة 
فــي مختلف وجوههــا ووضعها على رأس 
اهتماماته واكتســب لقــب «صاحب القدم 
الخضــراء» وأقــام مشــاريع طموحة رغم 
شــح اإلمكانات المادية في البداية ونشــر 
الخضــرة ووفر مصادر الماء واهتم بحماية 
النبات والحيوان وصارت البيئة تمثل هدفاً 
دائماً لديــه وعمم خبرته في أبوظبي على 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة مع توليه 
رئاســتها بدءاً من العام ١٩٧١ وهو أشرف 
شخصياً على أدق مشــاريع التخضير وكان 
ينظر إلــى الغابات والمزارع كمصدر ثروة 

متجددة. 
بــدأت أبوظبي مرحلــة تاريخية جديدة 
وملحمــة بطولية مذهلة مع البناء والتطور 
قادهــا بحنكة وحكمة وإصــرار وعزيمة ال 
تلين المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان الذي تفهــم المعنــى الحقيقي 
لهبات اللـه وســط الصحراء وقدر للمغفور 
لــه أن يبنــي إمارة أبوظبــي ويجمع معها 
اإلمارات الســت األخرى في اتحاد شهد له 
القاصــي والداني ليســتكمل البناء صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة، حفظه اللـــه، حتى صارت 
اإلمــارات فــي عهد ســموه رمــزاً للرقي 

والتقدم الحضاري.
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كان اكتشــاف النفــط عــام ١٩٥٨ اللحظة 
األكثر أهمية فــي التاريخ المعاصر لمدينة 
أبوظبــي فهذه اإلمارة تحتــل حاليا المرتبة 
السادسة عالمياً من حيث حجم االحتياطي 
النفطــي العالمي بمخزون يقــدر بنحو ٩٢ 
مليــار برميل نفط أي ما يعــادل ٧ بالمائة 
مــن االحتياطــي العالمــي، كمــا ال يمكن 
التقليل من أهمية الصناعة الهايدروكربونية 
فــي أبوظبــي بالنســبة لالقتصــاد الوطني 
لكــن الصناعة النفطية هــي عصب التطور 
المعاصــر في أبوظبــي. وأبوظبي هي أكبر 
اإلمــارات الســبع التي تتشــكل منها دولة 

اإلمــارات العربية المتحــدة وهي عاصمة 
البالد وقلب النشــاط الحكومــي والتجاري 
والمالي وتعد العاصمة اإلماراتية التي تضم 
أكثــر مــن ١٫٥ مليون نســمة واحــدة من 
أســرع مدن العالم تطوراً ذلك أنها تحولت 
فــي غضــون بضعة عقــود فقط مــن قرية 
بدوية صغيرة إلى حاضرة متعددة الثقافات 
وتقوم الحكومة بتنفيذ عدد من المشــاريع 
المتميــزة لمواصلة النهــوض بدور أبوظبي 

كمركز عالمي للفن والثقافة والتجارة. 

تســير إمــارة أبوظبــي حالياً وفــق الرؤية 
الطموحة والكبيــرة لحكومة أبوظبي قدماً 
لتكون العاصمة المتميزة المفعمة بالروعة 
الواعدة،  والمشــاريع  الكبيرة  واإلمكانيات 
وتســتحق قصــة أبوظبــي أن تكــون بين 
القصــص الرائعة التي يجب أن تســجل في 
كتب التاريخ بداية من اكتشــاف االحتياطي 
الضخــم من النفط في منتصف ســبعينات 
القرن الماضي إلى أن أصبح اقتصاد أبوظبي 
اقتصاداً متطوراً ومواكباً لكل المســتجدات 
المحليــة والعالميــة بفضل الرؤيــة الثاقبة 
والتوجيهــات الحكيمة للمغفور له الشــيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، 
ولتكــون اإلمــارة وجهة تجارية وســياحية 
وســكنية متميــزة وراقيــة. وتكمــن قوة 
أبوظبي المدينة الواعدة في عدم اعتمادها 
على النفط كمصدر رئيســي للدخل بعدما 
نجحت في أن تســهم القطاعات الرئيســية 
األخرى مثل العقــارات والصناعة والزراعة 
إســهاماً كبيراً فــي تعزيز أســس االقتصاد 
الذي  الكبيــر  التطــور  وازدهــاره. وهــذا 
تالحقت فصوله في أبوظبي خالل السنوات 
العشــر األخيرة ما كان ليحصــل أيضاً لوال 
وجود مواطن يحب ويعشــق بلده ومدينته 

ويعمل على الحفاظ عليها ورعايتها بأجفان 
عيونــه ومــا كان ليحصل أيضــاً لوال مرونة 

القوانين واألنظمة.
وأبوظبي عاصمة تعشق الحياة والمستقبل، 
شــوارعها نظيفة ومحالها وساحاتها. وبهذا 
الخصــوص تقــول الزائرة جالينــا مناج من 
الســويد: «زرت أبوظبي في فصل الشــتاء 
ورغم أنني قصدت هذه المدينة التاريخية 
العريقــة مرات عــدة إال أنه فــي كل مرة 
اكتشــف فيهــا شــيئاً ينطق بالجمــال فهي 
المدينــة التــي تتنســم فيها عبــق التاريخ 

وعراقة المكان والزمان معاً».
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أكد فندق قصر اإلمارات أنه سيشــارك في 
المعــرض من منطلق حرصــه على االلتقاء 
بشــركائه من شركات سفر وتنظيم رحالت 
ســياحية من أجل تعزيز التعاون معها بغية 
تنظيم جوالت إلى أبوظبي، وأن يكون قصر 
اإلمارات مقصدهم الرئيسي ومقر إقامتهم. 
ويتوقع أن يبرم قصر اإلمارات عقود شراكة 
وتعاون مع شــركاء ســياحيين من مختلف 
الدول خالل  مشاركته بسوق السفر العربي 

٢٠١٥ بقسم خاص ضمن جناح أبوظبي.
وقال هولجر شــروث مدير عام فندق قصر 
اإلمارات أن الفندق يعتزم خالل مشــاركته 

في هــذا المعــرض المهم طــرح عدد من 
العــروض والخدمات الســياحية التي يفخر 
بتقديمهــا لزواره وعمالئه ســواء في دول 
مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية أو 

الدول األوروبية ومختلف دول العالم.
وأضاف أن الفندق ســيقدم خالل المعرض 
لشــركائه وعمالئــه باقــة مــن العــروض 
الترويجيــة بمناســبة فصــل الصيف، حيث 
تشــهد أبوظبــي سلســلة مــن الفعاليــات 
المتنوعــة، أبرزهــا مهرجــان «صيــف في 
أبوظبــي ٢٠١٥» الذي تنظمه هيئة أبوظبي 
أبوظبي - البيان للسياحة والثقافة.  

يشارك فندق «ميلينيوم كورنيش أبوظبي» 
فــي المعرض، ضمن خططه لإلســهام في 
تنشــيط الحركة السياحية واجتذاب مزيد 
من األفــواج الســياحية للفنــدق وإمارة 

أبوظبي بوجه عام.
 وأكــد جيمس ويلســون، المديــر العام 
لفنــدق «ميلينيــوم كورنيــش أبوظبي»، 
أهمية هذه المشــاركة المكثفة، نظراً إلى 
أن «الملتقــى ٢٠١٥» يعد واحداً من أبرز 
الســياحة  المعــارض المتخصصة بصناعة 
العالميــة، والملتقى األبــرز للعاملين في 
صناعة الســياحة والســفر علــى مختلف 

متميزة.  تظاهــرة  ويشــكل  تخصصاتهم، 
وأضــاف أن هــذه المشــاركة المكثفــة 
لمجموعــة ميلينيــوم في معرض ســوق 
السفر العربي تتيح الفرصة لتبادل األفكار 
واآلراء بقطاع الفنادق والســياحة، ولهذا 
يحــرص ميلينيــوم على المشــاركة بصفة 
دائمــة في مثــل هــذه الفعاليــات التي 
تســتحوذ على اهتمام كبير من قبل صناع 
العالمية،  والهيئات  والمؤسسات  السياحة 
وتســجل دائماً حضوراً قوياً وإقباًال كبيراً. 
وأشــار إلى أن قطاع الســياحة في إمارة 
أبوظبــي يتجــه بقوة نحو آفــاق جديدة، 

فــي  الضخمــة  باالســتثمارات  مدفوعــاً 
الســياحة والعقارات التي ســتؤدي دوراً 
رئيســاً فــي تحريك األنشــطة والخدمات 
لمواجهــة االحتياجــات المتزايدة الناتجة 
أبوظبي - البيان عن الحركة السياحية.  

 –

يشــهد الملتقى في دورته الحالية مشــاركة 
مكثفة من قطاع الســياحة والفنادق بإمارة 
أبوظبي، تعــد األكبر في تاريخ مشــاركاتها 
على مدى الدورات الســابقة. وتقود «هيئة 
أبوظبي للســياحة والثقافة» وجود شركائها 
في الدورة الجديدة لـ«ســوق السفر العربي 
٢٠١٥»، مــن خــالل جناح موحــد ألبوظبي 
يضم ممثلين عــن الجهات العاملة والمعنية 

بقطاع السياحة والفنادق باإلمارة.
وأعلــن مبــارك النعيمــي، مديــر إدارة 
الترويــج والمكاتــب الخارجية فــي «هيئة 
أبوظبي للســياحة والثقافة»، في تصريحات 
لـ«البيــان االقتصــادي»، أن جنــاح «هيئــة 
أبوظبي للسياحة والثقافة» سيضم ٥١ عارضاً 
مشــاركاً و٩٠ منتجاً ســياحياً مــن أبوظبي، 
مشــيراً إلــى أن الجناح ســيضم ٨ وجهات 
جديــدة تشــارك ألول مــرة فــي المعرض، 
تشــمل منتجع «جزيرة زايا نــوراي» الفائق 
الفخامــة، و«فنــدق ونادي ضبــاط القوات 
المســلحة» فــي أبوظبي، و«مدينــة ألعاب 
الهيلــي» بمدينة العيــن، و«الغاليريا مول» 
فــي جزيرة المارية، وفنــدق «غراند حياة» 
أبوظبــي، ومنتجــع «البــدع» فــي العيــن، 
و«منتجع حديقة اإلمارات»، مشــيراً إلى أن 
النســخة الحالية من الملتقى تشهد مشاركة 
تاريخية ألبوظبي. واحتضن جناح الهيئة في 
«سوق السفر العربي ٢٠١٤» ٤٨ من الجهات 
العاملة والمعنية بقطاع السياحة في أبوظبي 

قدموا ٨٥ خدمة ومنتجاً سياحياً.

وكشــف النعيمي عن أن الجناح ســيتضمن 
للنقل  كذلك مشــاركة خدمــة «جالبــوت» 
المائــي التي ســيتم إطالقها قريباً، مشــيراً 
إلــى أن جناح «أبوظبي» في ســوق الســفر 
العربي سيركز على إبراز الخريطة السياحية 
المتناميــة في اإلمــارة، مع تســليط الضوء 
بشــكل خاص على برنامج فعاليات «موسم 
صيف أبوظبي ٢٠١٥» الذي سيقام على مدى 
٨٧ يومــاً من الحادي عشــر من شــهر يونيو 
حتى الخامس من شــهر ســبتمبر المقبلين، 
ويتضمن ٦٣ عرضاً سياحياً ترفيهياً من خالل 
١٢ فعالية رئيسة، وعروض ترويجية فندقية 

بالشــراكة مــع االتحــاد للطيــران والعديد 
من الجهــات الســياحية والترفيهية المحلية 

واإلقليمية.

وأكد خبراء بالقطاع الســياحي والفندقي 
بإمارة أبوظبي أن «ســوق الســفر العربي» 
العالــم  لتعريــف  يشــكل فرصــة ذهبيــة 

بالنهضة الســياحية الشــاملة التي شــهدتها 
إمارة أبوظبي خالل الســنوات في المجاالت 
الســياحية والفندقيــة كافة، مشــيرين إلى 
أن قطاع الســياحة في أبوظبي ســجل نتائج 
قياســية في عام ٢٠١٤، تجــاوزت األهداف 
االستراتيجية الموضوعة مسبقاً، فارتفع عدد 
نزالء المنشــآت الفندقية في اإلمارة بنسبة 
٢٥٪، ووصــل إلى ٣٫٥ مالييــن نزيل أمضوا 
١٠٫٥ ماليين ليلة بنســبة نمــو ١٩٪ مقارنة 

بعام ٢٠١٣.
وأشــار إلى أن هذا األداء جّســد بوضوح 
ازديــاد الوعــي العالمــي بإمــارة أبوظبي، 
بوصفهــا وجهة ســياحية متميــزة، مؤكدين 
أنــه ما زال هنــاك آفاق واعــدة بمزيد من 
التطــور، بالتزامن مع النمــو المتواصل في 
والمنتجات  والمنشــآت  المعالــم  خريطــة 
السياحية في اإلمارة واتساع دائرة مبادراتها 

التسويقية، لتشــمل أسواقاً جديدة بالتعاون 
مع شــركائها من الجهــات العاملة والمعنية 

بقطاع السياحة.

وأوضحوا أن العوائد الفندقية الكلية ارتفعت 
بنســبة ١٤٪ إلى ٦٫٢٨ مليارات درهم خالل 
العــام الماضي، منهــا ٣٫٢٦ مليارات درهم 
إيرادات الغرف الفندقية بنمو تجاوز ١٥٪ عن 
عام ٢٠١٣، في حين ازدادت إيرادات أنشطة 
األطعمة والمشروبات بنسبة ١١٪ إلى ٢٫٣٣ 
مليار درهم، مشــيرين إلى أن أبوظبي تضم 
١٦٠ منشــأة فندقيــة تتيــح ٢٨,٣٧٤ غرفة 
مقابــل ١٥٠ منشــأة وفــرت ٢٦,٠٠١ غرفة 
في عام ٢٠١٣. وبلغت مســتويات اإلشــغال 
الفندقــي في عام الماضي ٧٥٪ بنســبة نمو 
٦٪ مقارنة بعام ٢٠١٣، واســتمرت السياحة 

الداخليــة في أدائهــا اإليجابي خــالل العام 
الماضــي، موفرة ما يزيد علــى مليون نزيل 

فندقي بنسبة نمو ٢٠٪ عن عام ٢٠١٣.
فــي  الفندقيــة  المنشــآت  وأضافــوا أن 
المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي ســجّلت 
زيادة ١٠٪ في متوســط فتــرة إقامة النزيل 
الواحد لتبلغ ٣٫٤٣ لياٍل مع نمو عدد الليالي 
الفندقية بنســبة ٢٢٪، كما ارتفع عدد نزالء 
المنشــآت الفندقية في العين بنســبة ١١٪ 

مقارنة بعام ٢٠١٣.
وأكدت منشآت فندقية عديدة مشاركتها 
العالمــي  العــرس الســياحي  ضمــن هــذا 
الــذي تحول إلى أهــم المنصــات للترويج 
وإطالق المبادرات واالســتثمارات السياحية 
والفندقيــة العمالقــة، ليــس علــى الصعيد 
المحلــي واإلقليمــي فحســب، ولكــن على 

الصعيد الدولي كذلك.

أعلنت هيئة الشــارقة لالســتثمار والتطوير 
(شروق)  إطالق مشــروع «جزيرة النور»، 
وهي أحدث المشــاريع الســياحية الكبرى 
التي تطورها الهيئــة، خالل مؤتمر صحافي 
خاص من المقرر انعقاده خالل اليوم الثاني 
مــن المعرض. وتتركز مشــاركة (شــروق) 
على عرض مجموعة متنوعة من المشــاريع 
ذات الطــراز العالمي التــي تنفذها الهيئة 
حاليــاً فــي اإلمــارة، كما أعــد فريق عمل 
(شــروق) المشــارك في المعــرض جدوًال 
حافًال باالجتماعات مع ممثلي وكالء السفر 
والســياحة وبرامــج العطــالت والهيئــات 
المعنية بصناعة الســفر، الستكشــاف سبل 
التعاون الممكنة، وعرض مجموعة واســعة 
من الفرص االســتثمارية المتاحة في قطاع 
السياحة والسفر والعطالت بإمارة الشارقة. 

وقــال مروان بن جاســم الســركال، المدير 
التنفيذي لـ«شــروق»: «بات معرض ســوق 
الســفر العربــي (الملتقى) بوابــة الهيئات 
والمؤسســات المعنية بالســفر والســياحة 
عبــر العالم، حيث يســتقطب المتخصصين 
فــي هذا المجال من كافــة الدول. ونحرص 
على االســتفادة مــن فرصة مشــاركتنا في 
هــذه المنصة المرموقــة لترويج الوجهات 
الســياحية والترفيهيــة التابعة لـ(شــروق)، 
حيث يواصل قطاع الســفر والســياحة في 
بوتيــرة ســريعة، وتلعب  النمــو  اإلمــارة 
(شروق) دوراً رئيسياً في مسيرة النمو هذه 
عبر محفظة متنوعة من المشاريع السياحية 
ذات الطــراز العالمــي. ونحــن نتطلع إلى 
استقبال أعداد كبيرة من الزوار الستكشاف 
ما في جعبة اإلمارة من مشــاريع ووجهات 
متنوعة». وتفخر (شــروق) بالمشــاركة في 

فعاليات «الملتقى» عبر جناح عصري يمتد 
على مســاحة ١٥٠ متراً مربعاً، ويتكون من 
طابقين، والذي ســيحتضن المشــاريع التي 

تنفذها الهيئة. 

وأضاف الســركال فــي تعليقه حول إطالق 
المشــروع: «سنكشف عن تفاصيل مشروع 
«جزيرة النور» إلى العالم، والذي ســيمثل 
إضافــة فريــدة إلــى الوجهات الســياحية 
والترفيهيــة التــي تشــهد نمواً كبيــراً في 
الشــارقة، ونتوقع أن يحظى هذا المشروع 
بقــدر كبير مــن االهتمام». وأكــد المدير 
التنفيذي لـ«شروق» أن الهيئة تعتزم عرض 
كافة المشــاريع ضمن محفظتهــا المتنوعة 
خالل فعاليــات «الملتقى»، ومــن أبرزها: 

قلب الشــارقة، والقصبــاء، وواجهة المجاز 
المائية، وجزيرة العلم .

وتتركز مهام (شروق) في توفير التسهيالت 
والحوافــز لتذليــل العقبــات التــي تواجه 
أنشــطة االســتثمار فــي اإلمــارة، وكذلك 
تقييم مشروعات البنية التحتية ذات الصلة 
بالسياحة ووضع الخطط الالزمة الستكمال 
إلنجازاتهــا  وتقديــراً  المشــروعات.  تلــك 
المتمّيــزة، فازت (شــروق) بجائــزة وكالة 
االســتثمار األجنبي المباشــر لعام  ٢٠١٣ و 
٢٠١٤ التــي تقدمها مجلــة «ذا يوروبيان» 
البريطانية ضمــن  الجوائز المصرفية للعام 
٢٠١٣ و٢٠١٤  - منطقة الشــرق األوســط 

وشمال إفريقيا.

تعــدت عائــدات الســياحة في إمــارة رأس 
الخيمــة خــالل العــام ٢٠١٤ حاجــز المليار 
درهم للمرة األولى في تاريخها وفقاً لألرقام 
الصادرة عن هيئة تنمية السياحة في اإلمارة، 
كمــا وصل عــدد ليالي النــزالء الفندقية في 
رأس الخيمــة إلــى ٢,١٤ مليــون ليلة خالل 
العام ٢٠١٤، أي بزيــادة قدرها ٧٢٪ مقارنة 

مع العام ٢٠١٣.
وأنشــأت إمــارة رأس الخيمــة عددا من 
الجهات لإلشــراف على الســياحة وما يختص 
بها فــي إمــارة رأس الخيمة، وعلى رأســها 
هيئة تنمية وتطوير الســياحة في شــهر مايو 
من العام ٢٠١١، والتي تشرف وتنظم الوضع 
الســياحي في اإلمــارة بناء علــى توجيهات 
ورؤيــة الحكومة الرشــيدة باالعتنــاء الكبير 
بمجال السياحة وتستثمر في سبيله الكثير، ما 
اسفر عن فوزها بعدد من الجوائز منها جائزة 

افضل منطقة واعدة في مجال السياحة.
 كمــا ارتفــع المعــدل اليومــي للغــرف 
الفندقيــة في إمارة رأس الخيمة بنســبة ٢٪ 
في الربع األول مــن ٢٠١٥، تم تحقيق هذه 
االرتفاعات بالرغم من زيادة في عدد الغرف 
الفندقيــة بواقع ٤٧٪ علمــاً بأن هذه الزيادة 
يجــب أن تؤدي إلى انخفاض المعدل اليومي 
للغــرف، وتتقدم إمارة رأس الخيمة على أي 
إمارة أخرى – باســتثناء دبــي – في تحقيق 

أعلى معدل يومي للغرف.

وحقق  قطاع السياحة في رأس الخيمة نمواً 
تاريخيــاً خالل العــام ٢٠١٤ مدفوعــاً بالنمو 
الكبيــر في عدد ليالي النــزالء الفندقية على 
وجــه الخصوص، األمر الذي فــاق التوقعات 
والطموحات التي ســجلت فــي بداية العام،  
مما يجعل من اإلمــارة واحدًة من الوجهات 

السياحية األسرع نمواً في العالم، األمر الذي 
يؤكد على نجاح اإلمارة في تعزيز مكانتها في 
هذا القطاع  محلياً ودولياً، كما أن المقومات 
الطبيعية التي تمتاز بهــا إمارة رأس الخيمة 
بدءاً من الشاطئ والجبال وغيرها إلى جانب 
المجموعــة الكبيرة مــن الفنــادق العالمية 
الموجــودة في اإلمارة شــكلت أسســا قوية 
لتحقيق المزيد مــن النمو خالل العام ٢٠١٥ 

وما يليه.
ومن المقومات المهمة التي تمتلكها رأس 
الخيمة شــواطئ مفتوحة تزيد مساحتها عن 
٦٥ كيلومتــراً، وتقــع رأس الخيمة على ُبعد 
٤٥ دقيقــة من إمارة دبــي، و١٥ دقيقة من 
مطــار رأس الخيمة الدولــي، و٣٥ دقيقة من 
الشــارقة، وتحظى اإلمارة بمشــاهد طبيعية 
خالبــة أهمها الجبال الشــاهقة وأعالها قمة 

جبــل جيــس التــي تقــف شــاهقة بارتفاع  
٢٠٠٠ متر وينتظر إنشــاء عدد من المشاريع 
الســياحية، كما تحتضن اإلمــارة أيضاً مواقع 
أثريــة تغطــي أهم فتــرة فــي التاريخ على 

امتداد آخر ٥٠٠٠ سنة.

وشــهد العــام ٢٠١٤ أيضــاً افتتــاح فنــدق 
ريكســوس باب البحر الــذي يتألف من ٦٥٥ 
غرفة وأجنحة فندقية، ومنتجع وســبا جزيرة 
المرجــان الذي يضــم ٣١٥ غرفــة وجناحاً، 
ومنتجع وســبا دبل تري جزيرة المرجان من 
هيلتــون الــذي يتألف مــن ٤٨٤ غرفة، كما 
شــهد النصف الثاني من ٢٠١٤ افتتاح فندق 
وولدرف أستوريا - رأس الخيمة المؤلف من 

٣٤٦ غرفة.
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2002
انتقل املعرض إىل مركز معارض مطار ديب، 
لتنخفض املساحة إىل 4.592 مرتا مربعا كام 
انخفض عدد العارضني إىل 700 عارض، من 56 
دولة، ويف املقابل زاد عدد الزوار بنسبة 80% 
إىل 11420 زائراً.

263.000
عدد الزوار اإلجاميل للملتقى منذ 

انطالقته يف العام 1994 ومن املتوقع 
أن تكون نسخة العام الحايل 2014 

هي األكرب يف تاريخ املعرض من حيث 
عدد الزوار بـ33 ألف زائر.

297.000
مرت مربع املساحة اإلجاملية لجميع 
نسخ سوق السفر العريب مجتمعة 

حيث أقيمت معظمها يف مركز ديب 
التجاري العاملي ما عدا نسختني يف 

مركز مطار ديب للمعارض.

31.700
عدد الرشكات العارضة واملؤسسات 
والهيئات الحكومية التي شاركت يف 

املعرض منذ انطالقه، حيث ساهم منو 
املشاركة يف تعزيز مكانة امللتقى كأحد 

أهم معارض السياحة حول العام.

% 800
منو عدد املشاركني يف ملتقى سوق 
السفر العريب ما بني دورته األوىل 

ونسخة العام الحايل حيث بدأ بـ300 
رشكة ومن املتوقع أن يصل يف نسخة 

العام الحايل إىل 2700 رشكة.

20.000.000
سائح تتوقع ديب استقبالهم خالل العام 

2020 ضمن خطة تطوير قطاع 
السياحة يف اإلمارة، والتي تهدف أيضاً 

إىل مضاعفة مساهمة القطاع يف 
االقتصاد املحيل.

93.000
عدد غرف ديب الفندقية حالياً مقارنة 

بـ82 ألفا خالل العام املايض، كام 
تستهدف اإلمارة بلوغ هذا الرقم ما 
يفوق 160 ألف غرفة بحلول 2020 

الستيعاب تزايد عدد السياح

2006
شهدت هذه الدورة مشاركة ما يزيد عن 1750 عارضا من نحو 59 دولة من قارات العامل 

الخمس. كام بلغت مساحة العرض 22347 مرتاً مربعاً بنمو %39 عن الدورة السابقة.

2005
بلغت املساحة اإلجاملية للمعرض يف هذا العام 16076 مرتا بزيادة 

%31 كام شارك عارضون من 60 دولة تضمنت 52 هيئة سياحية 
وطنية واقليمية.

1999
وصلت مساحة املعرض يف نسخته لهذا العام إىل 6 آالف مرت مربع بنمو %10 كام وصل عدد 

العارضني إىل 619 عارضا، من 42 دولة، وعدد الزوار إىل 6.406 زائرين 60 % منهم من 
مستوى املديرين.

2004
عاد املعرض إىل مقره األصيل يف مركز ديب التجاري 

العاملي وشارك فيه أكرث من 1400 رشكة عارضة من 55 
دولة، كام منت دورة هذا العام يف مساحتها عىل الدورة 

السابقة بنسبة %161 إىل 12271 مرتا مربعا.

2013
منت مساحة املعرض 6 % مقارنة مع النسخة 

السابقة لتصل إىل 22 ألف مرت مربع واستقطب 
2500 جهة عارضة بزيادة 7 % و54 جناحا وطنيا 

من 87 دولة.

2003
استمرت هذه الدورة يف مركز معارض مطار 
ديب عىل نفس املساحة وشهدت مشاركة 783 
رشكة دولية عارضة من 55 دولة لتكون بذلك 
األكرب عىل مدى تاريخ انعقاد املعرض الذي ميتد 
لـ10 سنوات.

2011
عاد عدد العارضني يف امللتقى إىل االرتفاع 

يف نسخة 2011 حيث وصل إىل 2200 
رشكة يف املعرض عىل امتداد حوايل 19.6 

الف مرت مربع من مساحات االجنحة، 

2012
حقق عدد الرشكات العارضة يف هذا 

العام رقامً قياسياً جديداً يف هذا العام 
ببلوغه 2400 جهة عارضة بزيادة 7 % 

من 87 دولة تضمنت مشاركة 54 جناحاً 
وطنياً عىل مساحة 20.7 ألف مرت مربع.

2010
منا عدد الزوار يف هذه النسخة بنسبة %6.5 كام 

وصل عدد الرشكات العارضة إىل 2000 رشكة، منها 
960 مشاركة ملؤسسات وهيئات سياحية عربية 

2009
استضاف امللتقى يف هذا العام 2100 عارض من 69 دولة من 

بينهم ممثلو 70 رشكة جديدة، وزاره أكرث من 2200 من 
الجمهور يف يوم املستهلك الذي نظم يف آخر أيام املعرض.

2015
من املتوقع أن أن تحصد النسخة الحالية صفقات بـ 7.7 مليارات درهم كام سيزورها 

أكرث من 33 ألف زائر متخصص.

2014
استقطبت نسخة العام املايض عدد رشكات عارضة فاق 2700 

رشكة بنمو 15 % كام فاق عدد زوار النسخة املاضية 25 ألفا بنمو 
.% 25

2008
وصل عدد املشاركني يف دورة هذا العام إىل 2208 جهات عارضة من 70 دولة، بزيادة 8 

% مقارنة بالدورة املاضية، كام شهد الظهور األول لحوايل 90 عارضاً جديداً، إضافة 
إىل 62 هيئة سياحية وطنية.

2007
شهدت هذه الدورة مشاركة 2045 رشكة دولية عارضة من 65 دولة بزيادة قدرت بـ%17 يف عدد العارضني، كام شهدت 

هذه الدورة إطالق يوم مخصص لوكاالت السفر وآخر للوظائف.

 2010  2011  2012  2013  2014 2015 2010  2011  2012  2013  2014 2015 2010  2011  2012  2013  2014 2015 2010  2011  2012  2013  2014 2015

إعداد: عبدالرحيم الطويل - غرافيك: أسيل الخلييل
منذ انطالقته األوىل يف العام 1994, تحول سوق السفر العريب يف 21 عاماً من حدث محيل وإقليمي إىل أحد أهم معارض قطاع السياحة بالعامل، منافساً سوق السفر العاملي يف 

لندن وبورصة السياحة يف برلني، وأصبح اليوم قبلة سنوية لكل الرشكات السياحية والفنادق واالستثامرات ورشكات الطريان وهيئات ووزارات السياحة عرب العامل.

2001
فاقت مساحة املعرض 8 آالف مرت مربع وهو األكرب من 

حيث املساحة يف تاريخ املعرض، يف حني وصل عدد 
العارضني 782 عارضا، و59 دولة ليختتم باستقباله 

6.366 زائرا عىل مدار أيامه األربعة.

1998
تزامنت هذه النسخة مع إطالق دائرة السياحة والتسويق التجاري، والتي شاركت يف تنظيم املعرض ليصل عدد الرشكات العارضة إىل 530 
رشكة بنمو %18 ووصل عدد الزوار إىل 7200 زائر من 63 دولة، %80 منهم زوار محرتفون ومشرتون للخدمات.

2000
استمر املعرض يف منوه عىل جميع األصعدة ليبلغ عدد الرشكات العارضة 

700 رشكة من 55 دولة وأقيم عىل مساحة 7.100 مرت مربع، كام 
متزيت هذه النسخة بنمو عدد الزوار السعوديني 11 %.
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