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كشــفت مدينة دبــي الطبيــة، أكبر منطقة 
حرة متخصصة بالرعاية الصحية في العالم، 
يــوم أمــس، عن إنجــاز طبي آخــر يضاف 
إلى ســجّلها الحافل باإلنجازات، بعد نجاح 
اختصاصييهــا بإعــادة تأهيل شــابة أردنية 
كانــت تعانــي مــن بتــر ثنائــي لألطراف 
الســفلية. ويأتي هذا اإلعــالن على هامش 
مشــاركتها في ملتقى ســوق السفر العربي 
2015، الحــدث األبرز فــي المنطقة لقطاع 
السفر والســياحة، والذي تقام فعالياته من 
الرابع وحتى السابع من مايو الجاري، ليؤكد 
من جديــد على مكانة مدينــة دبي الطبية 

المتميزة والرائدة، باعتبارها الوجهة األولى 
للسياحة العالجية على مستوى المنطقة.

ويمثل الســّياح القادمون إلــى مدينة دبي 
الطبيــة لغايــات العالج، ما نســبته 15 في 
المئــة تقريباً مــن إجمالي عــدد المرضى 
والمراجعيــن الذين قدموا للمدينة في عام 
2014، والبالغ عددهــم 1.2 مليون مريض 
ومراجع. ووفقاً ألحــدث البيانات الصادرة 
عن مدينة دبي الطبية، والمتعلقة بالسياحة 
العالجية، فإن الغالبية العظمى من المرضى 
مــن دول مجلــس  يأتــون  والمراجعيــن، 
التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط، 

وتتصدر عالجات العقم والتجميل واألسنان 
والقلب وجراحة العظــام، قائمة العالجات 
األكثر طلبــاً. وتمّثل حالة الشــابة األردنية 
ســها بشــايرة، التي كانت تعاني منذ يونيو 
2007، من بتر ثنائي في األطراف السفلية، 
إثر حادث ســير وقع لها، قصة نجاٍح أخرى 
في مجــال الســياحة العالجية فــي مدينة 
دبــي الطبيــة، حيث تمت معالجــة حالتها 
علــى عدة فترات خالل الســنوات الســت 
الماضية، من قبل فريٍق متعدد التخصصات 
من اختصاصيي الرعاية الصحية، وبدعم من 
دبي - البيان الجهات المانحة.  

يعلن رمادا داون تاون دبي، عن مشــاركته 
في ســوق السفر العربي السنوي، سعياً منه 
إلى تعزيز عالقاته مع الشــركاء الرئيسيين، 
وجذب أموال جديدة في الشــرق األوسط 

وحول العالم.
وسيشــارك الفنــدق ضمن جناح الشــركة 
المالكــة، آر للفنــادق، التي ستشــارك في 
معرض سوق الســفر العربي للمرة األولى. 
ويهدف فندق رمادا داون تاون، إلى جانب 
فنادق أخــرى من المجموعــة، إلى تقديم 
عروضه التي تالئم األسواق المختلفة، وإلى 
تســليط الضــوء على موقعه االســتراتيجي 

وغرفه ومطعمه ومرافقه المجّددة.
وفي هذه المناســبة، صــّرح المدير العام، 
سمير أرورا: «إننا متشّوقون جداً للمشاركة 
في سوق السفر العربي لهذه السنة، ال سيما 
أنها المرة األولى التي تشارك مجموعتنا، آر 
للفنادق، بجناح خاص بها. ال شــك أّن دبي 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة، بصفتهما 
وجهتين ســياحيتين، قد حّققتا تقّدماً كبيراً 
في قطاع الســياحة والســفر، وســيتيح لنا 
هــذا المعــرض، االجتمــاع بالعديــد مــن 
االختصاصيين في مجال السفر. دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي، تبدأ اليوم في 
دبــي أضخم دورات معرض ســوق الســفر 
العربي 2015، الحــدث األبرز في المنطقة 
لقطاع السفر والســياحة، في دورته الثانية 
والعشــرين بمشاركة أكثر من 2700 عارض 
مــن 86 دولة بنمو 7 % مقارنة مع الدورة 
الســابقة باإلضافــة إلــى 64 جناحــاً وطنياً 
ويســتمر حتى يــوم الخميــس المقبل في 
مركز دبــي الدولي للمؤتمرات والمعارض، 
حيــث يتزامــن الحــدث مع االعــالن عن 
تســجيل دبــي 13.2 مليــون زائراليهــا في 
2014 بنمــو %8.2 مع العلــم بان المعدل 

العالمي 4.7%.
ويشــهد المعرض الكثير مــن الفعاليات 
الخاصة بقطاع الســفر والســياحة بما فيها 
المســتوى  ندوات تعريفية وحوارية عالية 
حول أحــدث االتجاهات الخاصــة بالقطاع 
والفــرص االقتصادية الحالية والمســتقبلية 
التــي يوفرهــا إضافة إلــى التحديات التي 
يواجهها على المستويين اإلقليمي والعالمي. 

أشــارت إحصائيات جديدة أصدرتها دائرة 
الســياحة والتســويق التجــاري بدبــي أن 
اإلمارة اســتقبلت 13.2 مليــون زائر خالل 
العــام 2014، محققــة بذلك زيادة ســنوية 
بنســبة 8.2 % ، وهي نسبة أعلى بكثير من 
معــدل النمــو العالمي البالــغ 4.7 %. مما 
يعكس التقدم المستمر الذي تحرزه اإلمارة 
نحــو تحقيق رؤيتها الســياحية التي تهدف 
إلى اســتضافة 20 مليون زائر بحلول مطلع 
العقــد المقبل. ويحتل الرقــم 13.2 مليوناً 
المكانــة األبــرز ضمن قائمــة اإلحصائيات 
الواردة في النســخة األولى مــن «التقرير 
الســنوي لزوار دبي» الذي تصــدره دائرة 

الســياحة اليوم االثنين في ســوق الســفر 
العربــي». ويشــمل التقرير جميــع الزوار 
الذين قصدوا دبي وأقاموا فيها لليلة واحدة 
على األقل سواء أكانت إقامتهم في فنادق، 
أو شــقق فندقية، مع األصدقــاء واألقارب 
أو على متن إحدى الســفن الســياحية. فهو 
يقــدم إحصائيات تختلف عــن اإلحصائيات 
المتضمنة في التقرير الذي أصدرته الدائرة 
ســابقاً والتــي اقتصرت على الــزوار الذين 

أقاموا في المؤسسات الفندقية في دبي.  
يعد «التقرير السنوي لزوار دبي» بمثابة 
والتوجهات  للمقاييــس  ومقارنــة  مراجعة 
والرؤى السياحية المستخلصة من األبحاث 
الشاملة التي تقوم بها دائرة السياحة والتي 
تشمل مراقبة األداء والتطورات على صعيد 
الطلــب والمنافســة على مســتوى العالم، 
وفاعليــة عوامــل الجــذب الســياحي التي 
توفرهــا دبــي، وكذلك قــدرة اإلمارة على 
توفير تجارب سياحية متميزة لجميع الزوار 
الذين يقصدونها بهدف الســياحة الترفيهية 

وسياحة األعمال. 

وفــي تعليقه على النتائج التي تضمنها هذا 
التقرير، قال هالل ســعيد المري مدير عام 
دائرة الســياحة والتســويق التجاري بدبي: 
«يسلط التقرير الســنوي لزوار دبي الضوء 
علــى النهــج والعوامل التي ســاهمت في 
تحقيــق هذه الزيادة الكبيرة في عدد زوار 
دبــي في العــام 2014 ومواصلة مســارها 
التصاعدي. ويؤكد التقرير أن دبي شــهدت 
نمواً سنوياً بنسبة 8.2 %، وهي نسبة أعلى 
بكثير مــن معدل النمــو العالمي، ويوضح 
قــوة جاذبية دبي الســياحية لفئات عديدة 
من الســياح ومن مناطق جغرافية مختلفة، 
كما يسلط الضوء على النجاح الذي أحرزته 
اإلمــارة حتى اآلن وفرص النمو المســتمر 

المتاحة لها مستقبًال. 
وأضاف المري: «إن النجاح الذي حققته 
دبي فــي العام 2014 ُيعد إنجــازاً حقيقياً، 

خاصــة إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار بعــض 
التــي واجهتنــا، كالضغوط التي  التحديات 
تعاني منها اقتصادات األســواق الســياحية 
المهمة بالنسبة لدبي وكذلك أعمال الصيانة 
في مطار دبي الدولي التي اســتمرت لمدة 
80 يومــاً، وقد اســتطاعت دبــي أن تحقق 
ذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي «رعاه اللــه»، وللشــراكة الراســخة 
والتعاون المستمر بين القطاعين الحكومي 

والخاص».
وأشــار المري إلــى أن التقريــر الجديد 
يختلف عن التقارير الســابقة التي تتضمن 
البيانــات واإلحصائيات الســنوية عن نزالء 
المؤسســات الفندقية، إذ إنه يشمل جميع 
الــزوار مــن مختلف أنحــاء العالــم الذين 
يمضــون ليلة واحدة علــى األقل في دبي، 
وقــال: «يفيد هذا التقرير في رســم صورة 
أشــمل للنجاحــات والتحديــات والفــرص 
المتعلقة باقتصاد الســياحة فــي دبي، كما 
تســاهم األبحــاث المتعلقة به فــي تعزيز 

أنشطتنا في األسواق التي نستهدفها، والتي 
تضمنت في العام الماضي توســيع الشراكة 
فــي مجــال اإلعــالم الرقمــي واالجتماعي 
والعالقــات العامة مع بعــض أهم القنوات 

وأكثرها تأثيراً في عالم السياحة». 

شهدت األسواق السياحية التقليدية بالنسبة 
لدبــي زخماً مســتداماً حيــث نمت معظم 
األسواق العشــرة التي تصدرت قائمة زوار 
دبــي بنحــو 8 بالمائة، لكــن بالمقابل كان 

هناك أيضاً نمواً كبيراً في عدد من األسواق 
الناشئة التي تشــهد نمواً سريعاً في الطبقة 
الوســطى مــن ذوي الدخــل المرتفع بين 
ســكانها. مثــال على ذلك الصيــن ونيجيريا 
والبرازيــل، إضافــة إلــى عدد مــن الدول 
األوروبية الشــرقية بعد أن صدر في مارس 
2014 قانونــاً يعفي مواطنــي 13 دولة من 
أعضاء االتحــاد األوروبي من الحصول على 
تأشــيرة دخول مســبقاً للســفر إلــى دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 
وبهذا الخصوص قال المري: «لقد سعت 

تفــوق مطار دبي الدولي على مطار هيثرو 
ألول مرة فــي عدد المســافرين الدوليين 
خــالل عام 2014 إذ تصــدر المرتبة األولى 
ضمن قائمــة أكبر مطــارات العالم بأعداد 
المســافرين الدوليين، وذلك رغم عمليات 
صيانــة مدارج المطار التي اســتمرت لمدة 
80 يوماً بين شــهري مايو ويوليو من العام 
الماضــي. واســتقبل المطــار 70.5 مليون 
راكب فــي العام 2014 مســجًال نمواً بنحو 
6,1 بالمائــة فــي حركة المســافرين. فيما 
ارتفعــت أعداد القادمين إلى دبى بنســبة 
7.2 بالمائة لتصل إلى 48.6 مليون مســافر. 
وحققت شــركتا «طيران اإلمارات» و«فالي 
دبي» نمواً اســتثنائياً في حجم أسطوليهما 
واتســاع االمتــداد الجغرافــي لعملياتهما، 
حيث بــدأت األولــى تســيير رحالتها إلى 
ثماني وجهــات جديدة وأضافت 420 ألف 
مقعــد، فيما أطلقــت الثانيــة رحالتها إلى 
18 وجهــة جديدة مضيفة نحــو 180 ألف 
مقعد. كما ساهم قطاع النقل البحري أيضاً 
فــي نمو أعداد زوار دبــي مدعوماً بافتتاح 
المحطة الثالثة للرحــالت البحرية، ويتوقع 

أن تستقبل دبي 425 ألف مسافر بحري في 
العام 2015، أي بزيادة تصل إلى 30 بالمائة 

مقارنة بالعام الماضي. 

كما شهد العام 2014 اتخاذ خطوات لتسهيل 
السياسات المتعلقة بتأشيرة الدخول والتي 
ســاهمت في جعل زيارة دبي أكثر يســراً 
وأقل تكلفة. وقد أصبح بإمكان مواطني 46 
دولــة اآلن الحصول على تأشــيرة الدخول 
لــدى وصولهــم، وذلك بعد القانــون الذي 
صــدر في مــارس 2014 والــذي ينص على 
إعفــاء مواطني 13 دولة من أعضاء االتحاد 
األوروبي من الحصول على تأشــيرة دخول 
مســبقاً للســفر إلى دولة اإلمارات لتنضم 
بذلــك إلى 15 دولة أوروبيــة أخرى كانت 
معفية من التأشيرة في السابق. وقد حققت 
هذه الخطوة نتائج إيجابية ملموسة تنعكس 
في زيــادة أعداد الزوار من بلغاريا والمجر 
ورومانيا، بنســبة 104 بالمائــة، 86 بالمائة 

و64 بالمائة على التوالي. 

في الوقت نفســه، اســتمر تطويــر وتنويع 

الســياحية في  الجــذب والمعالم  عوامــل 
دبـــــي علــى نطـــاق واســع الســتقطاب 
المزيد مــن الزوار والمســاهمة في إطالة 
فتــرات إقامتهم. فقد تم فــي العام 2014 
افتتــاح 46 منشــأة فندقية جديــدة، منها 
«وفنــدق  الجــداف»،  «ماريــوت  فنــدق 
وارويك» في شــارع الشــيخ زايد، و«فندق 
«فورســيزنز  ومنتجع  جرانــد»،  شــيراتون 
دبــي»، إلى جانــب مجموعة مــن المعالم 
الســياحية الجـــديدة مثل مركز الشــاطئ 
«ذا بيتــش» الكائن في ممــشــى «جمــيرا 
بيتــش ريزيدنس» «جي بي آر»، وكورنيش 
المشــاهدة «برج خليفة  جميرا، ومنـــصة 

سكاي». 
وقــال المــري: «لقد ســاهم التحســين 
المســتمر فـــي عوامل الجذب الســياحي 
فــي زيادة متوســط اإلقامة فــي دبي إلى 
7.8 أيــام، وهي فترة تفــوق نظــيرتها في 
لندن ومماثلة لما هي عليه في نــيويورك، 
كما سيتم إضافة وجـــهات سياحية جديدة 
حيــث ســيفتـــتح المزيــد مــن المعالــم 
والفنادق فــي 2015 و2016 والتي تتضمن 
معالم وتجارب ســياحية وفنادق ومطاعم 

جديدة».
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تطلق فنــادق ماريــوت، تكنولوجيــا الواقع 
االفتراضــي «أكولــوس ريفــت»، وســيكون 
الجهــاز معروضاً خالل المعــرض إطار حملة 
فنــادق ماريوت التــي تحمل شــعار «ترافل 
بريليانتلــي». وســتتمكن مجموعــة مختارة 
من زوار منصة شــركة ماريــوت الدولية في 
المعــرض من اختبار تجربة الواقع االفتراضي 
لينتقلوا مباشــرة إلى عالم السفر المستقبلي 
فــي مدينة لندن أو على شــاطئ في هاواي، 
كي يشــعروا ويــروا ويســمعوا كل تفاصيل 
هــذه الرحلــة المميزة. خــالل تجربة الواقع 
االفتراضي مــن ماريوت، يدخل الضيوف إلى 

«اآللة الزمنية»، ويضعون الخوذة والسماعات 
ويغوصــون فــي هــذا العالــم االفتراضــي، 
حيــث ســيتمكنون من اإلطالع على نســخة 
افتراضية لما ستكون عليه ردهة ماريوت في 
المستقبل، إضافة إلى السفر إلى شاطئ ماوي 
في جزيرة هاواي ثم إلى أعلى ناطحة سحاب 
في وســط مدينة لنــدن. وأثناء «ســفرهم» 
بأبعادهــا األربعة  التجربــة  الزوار  ســيختبر 
ليســتمتعوا بدفء أشــعة الشــمس والنسيم 
العليل وبتكســر األمواج عند أقدامهم ورذاذ 
الماء على وجوههم كي يشــعروا وكأنهم قد 
سافروا بالفعل.  دبي ــ البيان

تعتزم سلسلة فنادق ومنتجعات فورسيزونز 
افتتاح فندقها األحدث في دبي  (فورسيزونز 
دبي المالــي) بنهاية 2016 حســب الخطة 
المقــررة واالنتهاء مــن التجهيزات الخاصة 
بالعالمة العالمية. وقال كريســتيان كليرك، 
نائب رئيــس أول العمليــات الفندقية في 
الشرق األوسط إن الفندق تم اختياره بدقة 
ليعبر عن دبــي من جهة والعالمة التجارية 
العالمية. وأشار كليرك أن المجموعة تعتزم 
إطالق عدد من الفنادق في المنطقة بحلول 
المقبــل وأبرزها فندق فورســيزون  العام 
دبي- البيان  أبوظبي في جزيرة الماريه. 

يكشــف منتجــع أتالنتــس النخلــة خــالل 
المعــرض عــن باقــات العــروض الخاصة 
بموســم الصيف فــي هذا العــام. ويطرح 
المنتجع هذا العام عروضاً مميزة لموســم 
الصيف هذا للحجوزات بين 16 يونيو حتى 
17 يونيــو 2015، شــاملة علــى دخول غير 
محدود لمدينة «أكوافينشــر» ودخول غير 
محدود إلى أكواريــوم الحجرات المفقودة 
فــي المنتجع التــي تحتوي علــى 65 ألف 
كائن مائي وجلسة ما بعد الظهيرة في نادي 
أطفــال «كيدز كلــوب» أو «كلــوب راش» 
وأســعار تفضيلية تصل إلى ٪30 في خليج 

الدالفيــن إلحدى تجارب لقــاء الدالفين أو 
أسد البحر. كم يستعرض أتالنتس تكنولوجيا 
حديثــة هي تقنية الواقــع االفتراضي تتيح 
للــزوار االســتمتاع بالعديــد مــن تجارب 
المنتجع افتراضياً ومباشرة من على منصته 
في معرض سوق السفر العربي. وباستخدام 
نظــام ZEISS VR One وهــو عبارة عن 
خوذة تقنيــة يرتديها الزوار وتســمح لهم 
بالتجــوال داخل العالــم االفتراضي، حيث 
تتعقب هذه الخوذة حركة الرأس وترســل 
إشــارات إلى النظــام يتم االســتجابة إليها 
دبي - البيان مباشرة.  

دبي للتركيز بشكل اســتراتيجي على اتباع 
نهــج اســتقطاب زوار من أســواق مختلفة 
بهــدف الحد مــن مخاطــر االعتمــاد على 
منطقــة جغرافيــة محــــددة. وســاهمت 
األسواق العشــرة التي تصدرت قائمة زوار 
دبــي بـــ 55 % مــن زوار دبي فــي العام 
الماضــي، وشــهدت معظم هذه األســواق 
نمواً مســتداماً، كما كان هناك نمو ملحوظ 
في عدد الزوار من األســواق الناشــئة. هذا 
وســنواصل العمل مع شركائنا لزيادة تنويع 
أســواقنا وتعزيز فرص النمــو، ومثال على 

ذلك ســعينا لتحقـــيق االســتفادة القصوى 
من أســواق أوروبا الشــرقية، وقد لمســنا 
نتائــج إيجابيــة عقب قرار إعفــاء مواطني 
بعــض دولهــا مــن تأشــيرة الدخــول إلى 
اإلمــارات فــي مارس مــن العــام الماضي 
وانطالق رحالت شركتي «طيران اإلمارات» 
و«فــالي دبي» إلــى تلــك المنــــطقة في 

أواخر العام 2014». 

من جانبه قال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي 

لمؤسســة دبي للسياحة والتسويق التجاري 
خــالل المؤتمر الصحفي الرســمي إلطالق 
المعرض، إن عدد ســياح دبي قد نما خالل 
العام الماضي 2014 بنسبة قوية فاقت 8.2 
%، مشــيراً إلى أن دائرة السياحة قد غيرت 
نظام احتساب ســياح اإلمارة، حيث اعتمد 
النظام القديم على احتساب نزالء المنشآت 
الفندقية فقط، بينما يشــمل النظام الجديد 
كل السياح القادمين إلى دبي والذين أمضوا 
أكثر من 24 ســاعة، ســواًء فــي الفنادق أو 
مــع عوائلهــم المقيمة في دبــي. وأضاف 

كاظــم إن الكثير من ســياح دبي يزورونها 
لاللتحــاق بعوائلهــم المقيمة فــي اإلمارة، 
خصوصــاً وأن أكثــر من 80 % من ســكانها 
هم مــن المقيمين بينما النســبة المتبقية 
هــي لمواطني دولة اإلمارات، مشــيراً إلى 
أن النظام الجديد استغرق سنوات لتطبيقه 
وتــم التعاون مع عدد من الجهات والدوائر 
الحكوميــة للخــروج باألرقــام الدقيقة عن 
عدد ســياح دبي.  وأكد في رد على ســؤال 
البيان االقتصــادي أن عدد الغرف الفندقية 
حالياً في دبي يبلــغ 95 ألف غرفة فندقية 

علــى أن يبلــغ بحلول نهاية العــام المقبل 
2016 مــا يفــوق 115 ألف غرفــة فندقية 
وهــو ما يعني دخول 20 ألف غرفة فندقية 
إلى اإلمارة خالل العامين الحالي والمقبل، 
على أن تستمر اإلمارة في جهودها إلضافة 
غرف فندقية جديدة حتى تصل إلى الهدف 
المنشــود وهــو 155 إلــى 160 ألف غرفة 
فندقية بحلول العام 2020، والذي يصادف 
العام الذي تســعى دبي خالله استقبال 20 
مليون ســائح ومضاعفة المساهمة الفعلية 
للقطاع في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة 

ليصل إلى 300 مليار درهم مقارنة مع 100 
مليار درهم حالياً.

وقالت شــركة ريد ترافيل اكسيبيشــنز التي 
تنظم الحدث إن دورته لهذا العام شــهدت 
نمــواً بنســبة 7 % عــن العــام الماضي مع 
مشــاركة 113 جهــة عارضة تشــارك للمرة 
األولى، مشــيرة إلــى أنه مــن المتوقع أن 
يســتقطب المعرض أكثر مــن 23 ألف زائر 
من المنطقة والعالم. وقالت ناديج نوبلت-

ســيجر، مديرة المعــرض: «نحن نعمل على 
مواكبــة التطــورات التي يشــهدها القطاع 
الســياحي والتحديات التي يواجهها ســواء 
فــي اإلمارات العربية المتحدة أو بقية دول 
المنطقة ال ســيما مع العد التنازلي لمعرض 
اكسبو 2020 في دبي وما سيوفره من فرص 
للقطــاع الســياحي واســتهداف 20 مليون 
زائر على األقل ســنوياً فــي إطار رؤية دبي 
الســياحية 2020 وتوقعات بأن يســتقطب 
المعــرض نحــو 25 مليون زائــر خالل فترة 
إقامــة المعرض والتي تســتمر لمدة ســتة 
أشهر». وأكدت المؤسسة أن التوقعات تشير 
إلــى أن الصفقات التي ســيتم إبرامها خالل 
المعــرض تفــوق 2.5 مليــار دوالر مقارنة 

بـ2.1 مليار في النسخة الماضية.

قال الشــيخ ماجد المعــال، نائب رئيس أول 
طيران اإلمارات لدائــرة العمليات التجارية 
إن الناقلة الوطنية ستعلن عن نتائجها المالية 
الخميــس المقبل مع تأكيده أن الشــركة قد 
حققت نمواً قوياً في أرباحها الســنوية، دون 
اإلدالء بأية تفاصيل أخرى. وأضاف إن الناقلة 
فــي صدد افتتــاح خطين جديديــن في كل 
من بالي اإلندونيســية وأورالندو األميركية، 
مشيراً إلى أن هذين الخطين سيرفعان عدد 
الوجهات التي تســافر إليها طيران اإلمارات 
إلــى 146 وجهة في أكثــر من 80 بلداً حول 
العالــم، كما أكد أن الناقلة ســترفع الســعة 
المقعدية في كل من دوســلدورف األلمانية 
ومدريد اإلســبانية وكوبنهاغــن الدنمراكية، 
مــن خالل تغييــر الطائــرة إلــى اإلي 380 

العمالقة.

وأضــاف إن الناقلــة تتوقــع أن يصــل عدد 
الــركاب الذين تقلهم بحلــول 2020 إلى ما 
يفــوق 70 مليــون راكــب، يأتون مــن أكثر 
من 250 وجهة، كما ســيصل عدد األســطول 

إلــى ما يفــوق 250 طائرة، وأشــار إلى أن 
الناقلة تســتمر فــي النمو ســواًء من خالل 
افتتــاح خطــوط جديدة أو مــن خالل رفع 
السعة المقعدية عن طريق استخدام الطائرة 
العمالقة، مشيراً إلى أن العام 2015 سيشهد 

استمراراً في نهج طيران اإلمارات.

وفيمــا يخــص أســعار التذاكر أكد الشــيخ 
ماجد المعــال أن طيران اإلمــارات خفضت 
األسعار في بعض الخطوط ورفعت األسعار 
فــي البعض اآلخر مشــيراً إلــى أن انخفاض 
أســعار البترول لم ينعكس كثيراً على عملية 
التســعير لتزامنه مــع تقلبــات متتالية في 
أســعار العمــالت ومنهــا اليــورو والدوالر 
والروبــل الروســي. كمــا أكــد أن طيــران 
اإلمارات ستستمر في االعتماد على طائرات 
الدرجتين فقط (االقتصادية ورجال األعمال) 
دون الدرجــة األولى قائًال : «بعض الوجهات 
ال تكون فيها الدرجة األولى نشــطة وهو ما 
يخسرنا سعة مقعدية، ولذلك قررنا مضاعفة 
عدد المقاعد في الدرجتين السياحية ورجال 
األعمــال وإلغاء الدرجة األولــى، مؤكداً أن 

هذا لن ينطلق على جميع الوجهات».
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تعتزم شــركة داماك العقارية، الكشف عن 
المتمثلــة بمنطقة تجزئة  درة مشــاريعها، 
فاخــرة، بنمــط حياة مميز تقــع في  قلب 
مشروعها المترف «أكويا أوكسجين» خالل 

فعاليات معرض سوق السفر العربي.   
ويحمل المشــروع اسم «فيستا لوكس»، 
ويمتــد علــى مســاحة مليون قــدٍم مربع، 
وســيكون بمثابــة مركز الترفيه األساســي 
ووجهة التسوق لمشروع «أكويا أوكسجين» 
إذ يضم قناة مائية وممرات للمشــاة تمتد 
ألكثر من ١٫٥ كيلومتر، كما ســيحتضن عدداً 
مــن المتاجر الفاخــرة والمطاعم والمرافق 
الزوار  الترفيهية للمقيمين.  وسيســتقطب 
من جميــع أنحاء العالم مــن خالل العديد 
من وجهــات الجذب التي ُتعتبر األولى من 
نوعهــا في المنطقــة، بما في ذلــك الغابة 
االســتوائية ومطعم ومقهى يقدم منتجات 
زراعــة مائية، حيث يســتطيع الــزوار فيه 

اختيار منتجات أطباقهم بأنفسهم.

وقــال زيــاد الشــعار العضــو المنتدب 

في «دامــاك»: «يعد فيســتا لوكس أحد 
المميــزات التي تجعل أكويا أوكســجين 
ينفرد عــن غيره من المشــاريع، ويقدم 
قيمة مضافة لساكنيه. وتم تصميم فيستا 
لتوفير مرافــق ترفيهية  لوكس خصيصــاً 
المشــروع،  لســكان  وعصريــة  مترفــة 
ومتاجــر للتســوق مع ممرات للمشــاة 

ومقاه وأســواق تبث الحيويــة والبهجة 
في مجتمع أكويا أوكســجين، مما يجعلها 
منطقة مركزية وملتقى للسكان والسياح 

على حد سواء وسط الطبيعة اليانعة».
وســيكون «أكويــا أوكســجين» نقطة 
محورية للفعاليات الثقافية والمسرحيات 
الحدائق  مع  الفنية، خصوصــاً  والعروض 

الغنــاء والطبيعة الســاحرة التــي يتميز 
بها، كما ســيضم ســوق موضة في الهواء 
الطلــق، ومطعم (V)، الذي يتألق بقائمة 
مختارة من المكونات الطازجة العضوية 
المستمدة من ســوق «أكويا أوكسجين» 
يتضمــن  كمــا  بالمزارعيــن،  الخــاص 
المشــروع منطقة مفتوحة أخرى تسمى 

(The Green) «ذا غرين» التي ستحتضن 
العروض الثقافية واألمســيات الشــعرية 

والعديد من المسرحيات المصغرة.

وأضاف الشعار: ســيضم «فيستا لوكس» 
أكثر من ٢٠٠٠ شــقة فندقيــة ووحدات 

سكنية، وسيتيح لضيوف «أكويا أكسيجن» 
االســتمتاع بتجربــة شــاملة ومثيرة من 
خــالل زيارة الغابة االســتوائية أو تجربة 
مثيــرة في لعبــة الغولف علــى مضمار 
«ترامب وورلد غولف كلوب، دبي» الذي 
صممــه تايغر وودز، لمــن يتطلعون إلى 

التحدي.

أعلنت هيئة ســياحة سيشــل أمــس أن دول 
مجلــس التعاون احتلت المركــز الخامس في 
قائمــة الــدول التي يفد منها الســائحون إلى 
جزر السيشل في حين احتلت اإلمارات، التي 
يشتهر سكانها من الخلفيات الثقافية المتنوعة 
بحبهــم للســفر، المركز الســادس من حيث 

أعداد المسافرين سنوياً.
 وكشفت آخر اإلحصاءات عن زيادة سنوية 
الفتــة في أعــداد الزوار من اإلمــارات خالل 
الربع األول من ٢٠١٥ بنســبة بلغت ٦٨٪ أي 
ما يشــكل ٧٥٪ من إجمالي أعداد المسافرين 

من دول التعاون إلى جزر السيشل. 

وقال آالن سان آونج، وزير السياحة والثقافة 
في سيشــل: ليس من المستغرب أن تحظى 
سيشــل بشــعبية واســعة بين المســافرين 
القادميــن من دول الخليج، إذ إنها تضم ١١٥ 
جزيــرة صخرية ومرجانيــة، وتتمتع بطبيعة 
خالبــة وتنــوع ثقافي وطقــس معتدل على 
مدار العام. نعتز كثيراً بضيوفنا القادمين من 
الشرق األوسط، ونأمل أن يستمر هذا النمو 
الملموس في أعداد الزائرين مع تزايد أعداد 
للتنوع منقطع  المباشــرة. ونظــراً  الرحالت 
النظير الذي تتمتع به منطقتنا، نحن واثقون 
من قدرتنا على توفير تجربة ســفر ال تنســى 
حتى للضيوف الذين يزورونا ألكثر من مرة. 

وقالــت شــيرين نايكين، الرئيــس التنفيذي 
لهيئة ســياحة سيشل: «نجحت جزر السيشل 
فــي الحفــاظ علــى إرثهــا وتمكنــت خالل 
الســنوات الماضية من تصدر قائمة السياحة 

المســتدامة. وقد كان الهدف الرئيســي من 
إطالق شــعار السياحة المستدامة في سيشل 
(SSTL) حماية التنوع البيولوجي التي تتمتع 
به الجزر من أثر األنشــطة البشــرية الضارة. 
نفتخــر بالتزامنــا غيــر المســبوق بمعاييــر 

االســتدامة وبالجهــود التي نبذلهــا لحماية 
سيشــل كي تتمكن األجيال المســتقبلية من 

التمتع بها».  
ويوفــر الجزء المنعزل من المحيط تجربة 
متنوعة تالئم مختلف الزوار من دول الخليج.

تسلط «هيئة دبي للثقافة والفنون» (دبي 
للثقافــة)، الهيئة المعنية بشــؤون الثقافة 
والفنــون والتــراث فــي اإلمــارة، الضوء 
على المواقع التراثية واألنشــطة المتنوعة 
التي تســتضيفها اإلمــارة على مدار العام، 
بمــا فيها فعاليات «موســم دبــي الفني» 
خالل مشــاركتها في معرض «سوق السفر 

العربي».
وتســعى الهيئة مــن خالل مشــاركتها 
في معرض «ســوق الســفر العربي»، إلى 
التعريــف بالــدور الحيــوي الذي تســهم 
به نحــو تحقيق خطة دبي االســتراتيجية 
٢٠٢١، التــي تهــدف إلــى تعزيــز مكانة 
اإلمــارة كمدينة عربية عالمية تســهم في 
رســم مالمــح المشــهد الثقافــي والفني 
فــي المنطقــة والعالم. وتحــرص الهيئة، 
مــن هذا المنطلــق، على المســاهمة في 

دعــم النمــو الكبير الذي يشــهده القطاع 
الســياحي فــي المرحلة الراهنــة، والذي 
يعتبــر من أهم محركات النمو االقتصادي 
فــي اإلمارة. وتعكس المبادرات المختلفة 
التي تســتعرضها «دبي للثقافــة»، الروح 
الحقيقيــة للمدينــة التي تزخــر بالعديد 
من المواقــع التراثية الفريدة واألنشــطة 
الثقافيــة المتنوعة على مــدار العام. ومن 
شــأن ذلك أن يسهم في جذب المسافرين 
مــن أنحــاء العالــم، وخاصة الشــغوفين 
منهــم بالجوانب الثقافيــة، والذين تتزايد 

أعدادهم عاماً بعد آخر.
وفي إطار مشــاركتها في «سوق السفر 
العربي»، تعــرض «دبي للثقافة»، تطبيقها 
الذكــي الحائــز على جوائــز، والذي يثري 
تجربة الـزوار، بفضل ميزة تحديد الموقع 
الجغرافــي، والتــي تتيــح للمســتخدمين 
تحديد المعالم التراثية والوجهات الثقافية 
والفنية فــي المدينة. كما تســلط الهيئة، 
الضوء على الفعاليــات العالمية المتنوعة 
التي تســتقطب الزوار مــن مختلف أنحاء 

العالم خالل «موسم دبي الفني».
كمــا تســتعرض الهيئة خــالل المعرض 
كامــل أجندتها الســنوية مــن الفعاليات 
الثقافيــة التي تنظمهــا وتقودها وتدعمها 
في اإلمارة، وذلك بهدف تزويد شــركات 
قطاع الســفر والســياحة والزوار من كافة 
أنحــاء العالــم، بمعلومــات مفصلة حول 

واقع المشهد الثقافي في دبي.  

نشــرت فالي دبي، أمس، بحثاً جديداً يتناول 
آخــر اتجاهات الســفر وســلوك المســافرين 
وتفضيالتهم واســتندت في بحثها إلى تحليل 
أكثــر مــن ٤,٠٠٠ رأي مشــارك مســتقل تم 
تجميعها بشــكل أسبوعي من المسافرين على 
متن فــالي دبــي، موضحة ان هنــاك معايير 
أساسية تؤثر على قرارات المسافرين باختيار 
شــركة الطيران. ونفذت فــالي دبي مبادرتها 
باستخدام التقنية على متن طائراتها من خالل 
نظامها للترفيــه الحائز جوائز عالمية وعملت 
علــى تنزيل البيانات بشــكل أســبوعي، وتم 
تحليلها لغاية عرضها علــى اإلدارة للمراجعة 
خالل ٢٤ ساعة فقط. وّقدمت البيانات ردودا 
مــن نحو ٣٦ نقطــة تواصل مــع العمالء كما 
حــددت اآلراء تبعــاً للوجهــة أو رحلة معينة 
من أصل ١,٤٠٠ رحلة تشغلها الناقلة أسبوعياً.

وحول مبادرة فالي دبي، تحدث غيث الغيث، 

الرئيــس التنفيذي لفالي دبي: تســتمد فالي 
دبي نجاحاتها من رضى عمالئها وتحرص على 
تزويدهــم دائمــاً بخدمات قــد صممت وفق 

معايير عالمية. 

وتشكل دراسة تجربة العمالء جزءاً أساسياً 
من عملياتنا، مما يســاعدنا بشكل أفضل على 
االطــالع على احتياجاتهم التــي نتعامل معها 
باهتمــام بالــغ ونتناولها يومياً علــى أجندة 

البحث كي نســتطيع تلبيتها في وقت قياسي، 
ونهــدف ألن نفهــم مــا يريده العمــالء عبر 

التواصل المستمر معهم.
وأثبت االستبيان الذي أطلقته الناقلة نجاح 

هــذه االســتراتيجية لــدى العمــالء، وأثبتت 
دورهــا المحوري في تكريس الناقلة على أنها 
األفضــل بالقياس إلى عمرها القصير نســبياً.  
وأظهــرت البيانات أن ثمة عاملين رئيســيين 

يؤثــران فــي اختيار العمالء الســفر مع فالي 
دبي، حيث إن  ٣٧٪ من  المسافرين يقدرون 
رحالت الربط، بينما ٢٤٪ يعتبرون أن الســفر 

مع الناقلة ذو قيمة مادية جيدة.

وقــال الغيث: اســتطعنا أن نســتمع إلى آراء 
ومتطلبات كافة عمالئنا عبر اســتخدامنا آلخر 
التقنيــات على متــن رحالتنا من خالل النظام 
الترفيهي. فالبيانات التي نعمل على تجميعها 
تعطينــا فكــرة واضحــة عــن آراء وتصرفات 
وتفضيالت المســافرين، وبالتالي فهي تسمح 
لنا بأن نكون أكثر ابتكاراً لنســتطيع أن نفوق 

توقعات عمالئنا.
وأطلقــت فالي دبي درجــة رجال األعمال 

في أكتوبر ٢٠١٣ استناداً إلى آراء العمالء.
ويوضح االســتبيان نسبة المسافرين الذين 
يســافرون بمعدل شــهري، وذلك بواقع ٢٦٪ 
مــن أفريقيــا ٢٩٪ مــن الكويــت و٢١٪ من 
الســعودية و١٣٪ من الهند و١٧٪ من روســيا 
و١٥٪ من القوقاز وآســيا الوسطى و٢١٪ من 

أوروبا الشرقية.

تشــارك "وزارة الســياحة بســلطنة ُعمان" 
في معرض "ســوق الســفر العربي ٢٠١٥" 
في خطــوة تتطّلع الوزارة مــن خاللها إلى 
ترســيخ المكانــة الرياديــة للســلطنة على 
واســتقطاب  اإلقليمية  الســياحية  الخارطة 
اهتمــام المزيــد من الســياح مــن الدول 
المجــاورة في منطقة الخليج العربي وذلك 
من خــالل تســليط الضــوء بشــكل خاص 
على أبرز الوجهات الســياحية والنشــاطات 
الترفيهية العائلية في السلطنة بما يتماشى 
مع المحور الرئيســي للمعرض تحت شعار 

"السياحة العائلية".

لتقارير متخصصة اســتقبلت سلطنة  ووفقاً 
ُعمان ما يزيد على ٨٤٠,٠٠٠ سائٍح من دول 
مجلس التعــاون في ٢٠١٤، ما يشــّكل ٧٣ 
٪ من عدد الســياح القادمين إلى الســلطنة 
في العام نفســه بزيادة ١٠ ٪ بالمقارنة مع 
العام ٢٠١٣. وعلى الصعيد العالمي، سّجلت 
الســلطنة نمواً ملحوظاً بنسبة ٧ ٪ في عدد 
الســياح الذي تجــاوز ١٫٤٧ مليون ســائح 

بالمقارنة مع العام ٢٠١٣. 
وتســعى الحكومــة الُعمانيــة إلــى تعزيز 
هذا الزخم الســياحي من خالل التحســين 
المستمر في البنية التحتية بما يندرج ضمن 

استراتيجية التنّوع االقتصادي التي تنتهجها.
وأّكــدت  ميثــاء المحروقي، وكيــل وزارة 
الســياحة بسلطنة ُعمان، على سعي الوزارة 
لتقوية الحضور اإلقليمي للسلطنة من خالل 
المشاركة في دورة العام من "سوق السفر 
العربي" الذي ستقوم خالله بتسليط الضوء 
علــى المقّومات الجمالية للســلطنة وأهم 
السياحية  والنشاطات  والمشاريع  الوجهات 
المصّممــة خصيصــاً لمنــح الــزّوار تجربة 
مسقط –البيان سياحية ممّيزة.  

 24000 
أعلنت سيســكو أمــس أن قطــاع الضيافة 
الذكي سيشــكل عالمة فارقة ضمن مشروع 
مدينة دبي الذكية حيث سيكون ركيزة من 
الركائز األساسية التي يقوم عليها المشروع 
الطموح. وذلك في ضوء توقعات باستقبال 
أكثــر مــن ٢٥ مليون زائر لمعرض إكســبو 
٢٠٢٠ والخطط الرامية إلى إضافة أكثر من 
٢٤,٠٠٠ من الغرف والشــقق الفندقية في 

دبي ٢٠١٧ وفقاً لتقرير حديث.
ومــن أجل تحقيــق النجاح في اســتقطاب 
واســتضافة هــذه األعــداد المتزايــدة من 
الــزوار ال بد من إيجاد منصة موحدة تجمع 

المطــارات وشــركات الطيــران وشــركات 
النقــل والفنادق وقطــاع التجزئة من أجل 
تســهيل التواصل بين كل هــذه القطاعات 
واســتقصاء األعمال لضمــان تقديم تجربة 
في غاية الســهولة والراحة للزوار تشجعهم 
على إطالة مــدة إقامتهم أو تكرار زيارتهم 

بشكل دائم. 
وتعتبر مدينة دبي من أكثر المدن بمنطقة 
الشــرق األوســط التزاماً برؤية التحول إلى 
مدينــة ذكيــة وإقدامــاً علــى تحقيق تلك 
دبي- البيان الرؤية.  
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احتفــل فندق ســوثرن صــن أبوظبي بعام 
مــن النجاح وضع فيه أهدافاً طموحة للنمو 
ليبرهــن على بدايته القوية وإثبات وجوده 
في قطــاع الضيافة في أبوظبــي باعتبارها 
واحدة من الوجهات السياحية األسرع نمواً 

في العالم.
ومنــذ افتتاحــه مايو ٢٠١٤ أثبت ســوثرن 
صــن مكانتــه كوجهــة مثالية للمســافرين 
بغرض الترفيه أو األعمال وحاز على جائزة 
«إكســبيديا ٢٠١٤» كما تــم اختياره ضمن 
أفضــل فندقين في العاصمة حســب موقع 
TripAdvisor. وأشــارت اإلحصائيات إلى 

أن أعداد الضيوف خالل السنة األولى فاقت 
التوقعــات كما تجاوزت أعداد زوار الفندق 
بغــرض الترفيه ٢٩٪ وباألخص الضيوف من 

أوروبا وبالتحديد ألمانيا.
ويشارك ســوثرن صن في سوق السفر كما 
يخطــط لخطوة جديدة من النمو وتوســيع 
قاعدة عمالئه األوروبيين، واالســتفادة من 
الفــرص المتاحــة بإطالق خطــوط طيران 
جديدة إلى أبوظبي من الوجهات األوروبية 
بمــا في ذلك رحالت مباشــرة من البندقية 
وميالنــو وزيــادة الرحــالت بيــن برليــن 
وأبوظبي.         أبوظبي- البيان

أطلق وزير الســياحة المصــري خالد رامي 
حملــة «مصر قريبة» الموجهة للســائح في 
األسواق العربية، قبيل مشاركته في معرض 
ســوق الســفر العربي في دبي.  وفي إطار 
رؤية هذه الحملــة الترويجية الكبرى التي 
تسعى الختصار المسافات بين مصر والدول 
العربيــة، التي تربطهم بهــا عالقة تاريخية 
وثيقة، أعلن الوزير عن افتتاح مكتب للهيئة 
المصرية العامة لتنشيط السياحة بالعاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، على أن يبدأ نشاطه في 
يوليو ٢٠١٥ لإلشراف على األسواق العربية 
التــي تشــمل دول الخليج العربــي ولبنان 

واألردن.  وقــال وزيــر الســياحة المصري 
خالــد رامــي: يســعدنا ان نقــوم بإطــالق 
حملــة «مصــر قريبــة» والتي تؤكــد على 
قــرب مصر من اخوانها العــرب ليس فقط 
جغرافيــاً بل وثقافيــاً وتاريخيــاً واجتماعياً 
فــي جميع المجاالت. وكعهدها دائماً تفتح 
مصر ذراعيهــا لجميع العرب وتســتقبلهم 
العروبة  بالترحــاب والمودة، فهي حضــن 
وقلبها النابض، حيث كانت وستبقى المركز 
الرئيسي لمختلف األحداث الثقافية والفنية 
والســياحية التي تشــهدها المنطقة، وأكثر 
الدول ســعياً الستقبال الســائح العربي من 

خــالل توفيرها ألفضل العروض الســياحية 
بتكلفة تنافســية وقيمة مضافة ال مثيل لها 
في المنطقــة. ويأتي إطــالق حملة «مصر 
قريبــة» لهذا العام فــي اعقاب نجاح حملة 
«وحشــتونا» في ٢٠١٤، التي حققت نجاحاً 
كبيــراً أدى الى نتائج ملموســة في ارتفاع 
عدد السائحين من الدول العربية خالل عام 
٢٠١٤ مــن كل من دولة اإلمــارات العربية 
المتحدة والسعودية والكويت مقارنة بعام 
٢٠١٣ حيث بلغت نسبة الزيادة ٧٤٫٢٪ من 
اإلمارات ونحو٦٨٫٦٪ من الســعودية ونحو 
٤٨٪ من الكويت.               دبي ـ البيان

توقعــت ترافلبــورت أن تصــل إيــرادات 
الحجــوزات الســياحية عبــر االنترنت في  
منطقة الشرق األوسط إلى ٣٥ مليار دوالر 
بحلول ٢٠١٧ فيما تســتحوذ اإلمارات  على 

٢٥ ٪ منها.
وأضافت الشركة في دراسة لها بمناسبة 
انطالق سوق السفر العربي، أن الحجوزات 
الســياحية لدول المنطقــة  خارج االنترنت 
من المتوقــع أن ترتفع من ٥٤ مليار دوالر 

٢٠١٤ إلى ٦٣ مليار دوالر عام ٢٠١٧.

اشــتركت  التــي  الدراســة  وتشــير  
ترافلبورت في تمويلها بالتعاون مع شــركة 
فوكاســرايت١، إلــى توقعــات بظهور عدد 
كبيــر من وكالء الســفر «الهجيــن»  الذين 
يقومون بمعامالتهم عبر اإلنترنت وخارجه 
- ونجاحهم كوكالء إقليميين خالل السنوات 
القادمة بفضل محبي الســفر من الشــباب 

وأبناء الطبقة المتوسطة واألثرياء.
وقال رابح صعب رئيس شركة ترافلبورت 
أفريقيا والشــرق األوســط وجنوب آســيا 
ومديرهــا اإلداري إن النتائج التي توصلت 
إليها الدراســة تتماشى مع موضوع معرض 

السفر العربي لهذا العام.

يعــد قطاعــا «خطــوط الطيران»وكذلــك 
«الســفر والســياحة» مــن أكبــر أســواق 
المدفوعــات اإللكترونية في الدول العربية 
وصاحبــا الريــادة علــى مســتوى التجارة 
اإللكترونيــة حيث يتوقع تقرير بيفورت أن 
العائدات اإلجمالية للمدفوعات اإللكترونية 
في السياحة والسفر ستسجل زيادة ضخمة 
حيــث ترتفع من ١١ مليار دوالر في ٢٠١٤ 
إلــى ١٦٫٢ مليار دوالر علــى األقل بحلول 
٢٠٢٠ أي بزيــادة تصــل إلــى ٥٫٢ مليارات 

دوالر.

عائــدات  تســجل  أن  المتوقــع  ومــن 
المدفوعات اإللكترونية في قطاع «الســفر 
والســياحة» ٢٠١٥ زيــادة ١٫٧ مليار دوالر 
إجمالــي  ليصــل    ٢٠١٤ مــع  بالمقارنــة 
العائــدات فــي القطاع إلــى ٣- ٥ مليارات 

دوالر سنوياً بحلول ٢٠٢٠. 
وتعتمد البيانات علــى المعلومات التي 
قدمتهــا وكاالت الســفر والســياحة عبــر 
اإلنترنــت في اإلمارات والســعودية ومصر 

والكويت ولبنان واألردن.
أمــا علــى صعيــد «خطــوط الطيــران 
»،فيعتمــد التقريــر علــى عمليــات الدفع 
اإللكتروني  الحجــز  اإللكترونــي وعمليات 

بشركات الطيران. 

 يســتعرض قطــاع الســياحة فــي أبوظبي 
محفظتــه األكبــر مــن منتجــات القطــاع 
السياحي في «سوق السفر » وسيتم التركيز 
بشــكل واســع على فعاليات موسم صيف 

أبوظبي ٢٠١٥.
ويضم جنــاح «هيئة أبوظبي للســياحة 
والثقافــة» ٥١ عارضــاً مشــاركاً و٩٠ منتجاً 
سياحياً من أبوظبي، بما في ذلك ٨ وجهات 
جديــدة تشــارك ألول مرة فــي المعرض 
وهــي منتجع «جزيرة زايا نوراي» و«فندق 
ونادي ضباط القوات المسلحة» في أبوظبي 
و«مدينــة ألعــاب الهيلي» بمدينــة العين 
و«الغاليريا مول» في جزيرة المارية وفندق 
«جراند حياة» أبوظبي ومنتجع «البادا» في 
العيــن و«منتجع حديقة اإلمارات» وخدمة 
«جالبوت» للنقل المائي التي سيتم إطالقها 

قريباً.
وقال مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج 
والمكاتــب الخارجية في الهيئة: نعمل على 
تعزيــز حضورنا فــي دورة هــذا العام من 
معرض سوق السفر العربي حتى نستعرض 
محفظتنــا المتنامية مــن المنتجات عالمية 
المســتوى والفعاليات التي نستضيفها على 

مدار العام في أرجاء أبوظبي.

الماضي  العــام  النعيمي: «شــهدنا  وأضاف 
نمــواً ٢٠٪ فــي أعــداد زوار أبوظبي خالل 
أشــهر يونيو ويوليو وأغســطس إضافة إلى 

تسجيل زيادة الفتة من أسواقنا المستهدفة 
بــدول التعاون والهنــد وأوروبا ومن خالل 
موســم صيف أبوظبي الــذي تمتد فعالياته 
٨٧ يوماً  نتوقع أن نســجل هذا العام زيادة 

إضافية في أعداد الزوار وإشغال الفنادق.
الضــوء علــى  الهيئــة  ويســلط جنــاح 
«موســم صيف أبوظبي» الــذي تم إطالقه 
مؤخــراً ويســتمر بيــن ١١ يونيــو لغاية ٥ 
ســبتمبر. ويحفل هــذا الموســم بباقة من 
عروض وفعاليات الصيف المشوقة بما فيها 
الحفــالت الموســيقية والعــروض العالمية 

واألعمال الكوميدية والمسرحية .
وبالتعــاون مع أهم منظمــي الفعاليات 

في اإلمارات تســتضيف الهيئــة ١٢ فعالية 
كبرى  فضًال عن تنظيم ٦٣ عرضاً متميزاً في 
أبوظبي والعيــن والمنطقة الغربية لتقديم 
تجربة ترفيهيــة متكاملة للزوار والمقيمين 
ويكتمل ســحر هذه الفعاليات مع العروض 
الخاصــة التي تقدمها فنادق اإلمارة وكذلك 
العروض الترويجية االعتيادية والســحوبات 

الكبرى في مراكز التسوق.

وأشــار الطارق العامري المديــر التنفيذي 
لحلبة مرســى ياس إلى أن «ســباق جائزة 
االتحــاد للطيــران الكبــرى للفورمــوال ١» 

سيحقق أعلى مستويات الحضور الجماهيري 
بنهاية الموســم في نوفمبر ٢٠١٥ وســيتم 

استعراض ذلك على أجندة سوق السفر.
وأضــاف العامــري: لن نعلــن فقط عن 
أســماء النجــوم العــرب  الذين ســيحيون 
أمســية الخميــس بعد ســباق الفورموال ١ 
بل ســنرحب أيضاً  بحضور سائق السباقات 

األسطوري مارك ويبر إلى المعرض. 
وستشــارك مدينــة العيــن مــن خــالل 
عــدة وجهات مثل «مدينــة ألعاب الهيلي» 
و«منتجــع البــدع» ألول مــرة فضــًال عن 
المشــاركة الثانيــة لكل من «فنــدق آيال» 

و«ومنتجع العين للحياة البرية».
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 أعلنــت روتانــا أن فندقي بورجــو أرجان 
مــن روتانــا وتانجــو أرجان مــن روتانا في 
إســطنبول ســيتم افتتاح أبوابهما في األول 
من يونيو 2015، وبافتتاحهما سيضيفان 318 
غرفة إلى محفظة روتانا الفندقية التي تضم 
13359 غرفــة في مختلف أنحــاء المنطقة.  
ويتكــون فندق بورجو أرجان من روتانا من 
برجيــن متصلين وســيضم 162 غرفة، بينما 
ســيضم فندق تانجو أرجــان من روتانا 156 
غرفة. منها استوديوهات وغرف نوم واحدة 
وأجنحة مكونة من غرفتي نوم. وسيشــترك 
البرجان فــي مجموعة من المرافق الحيوية، 

مثل ردهة االستقبال، ومركز رجال األعمال، 
والمطعم والنادي الصحي والمسبح المغطى 

باإلضافة إلى المسبح الخارجي.
ووفق شراكتها مع المجموعة التركية داب – 
يابــي، أعلنت روتانا عن توقيع اتفاقية إدارة 
فندقين جديدين في إســطنبول وهما فازو 
ريزيدنــس من روتانا ودالغــا ريزيدنس من 
روتانا، لتصل عدد مشــاريعها في تركيا إلى 
ستة فنادق. ويقع هذان الفندقان الجديدان 
في منطقة مالتيبي بتركيا لتضيف بذلك 272 
غرفة لمحفظة روتانا الفندقية.دبي ــ البيان

عين فندق «تالل ليوا» راميش كومار سينغ 
مديراً جديداً للمبيعات. حيث ســوف يقوم 
بقيادة قســم المبيعات فــي الفندق الذي 
يحتــوي على 111 غرفة فــي هذا المنتجع 
المنعــزل على حافة صحــراء الربع الخالي. 
ويحمل «راميش» خبرة كبيرة تمتد إلى 16 
عاماً  في مجال الضيافة، ويأمل فندق «تالل 
ليــوا» أن يســخرها في عمله مــع الفندق، 
لتحقيق أقصى اســتفادة ممكنة من مهاراته 
أبوظبي – البيان و خبراته. 

أنجــزت مجموعــة راك للضيافــة القابضة، 
المالــك والمدير لمحفظة فنــادق ومرافق 
ضيافــة وترفيه تابعة لحكومة رأس الخيمة، 
صفقــة قــرض بقيمــة 880 مليــون درهم 
لتمويــل أربعــة فنــادق عالميــة تمتلكها 
وتشــغلها «راك للفنادق الوطنية»، الشركة 

الفرعية التابعة له.
وعملــت المجموعة على هــذه الصفقة 
أطراف مالية وقانونية، وهي بنك المشرق، 
وهو المؤمن للقرض، والمتعهد الرئيســي، 
وأمين الســجالت، لتمويــل القرض الممتد 
على ثماني سنوات، والبنك العربي المتعهد 
الرئيســي، وشــركة المحامــاة «آلــن آنــد 
أوفري»، المستشــار القانوني، و«كاليد آند 

كو» ممثلة المقترض في الصفقة.
وتعتزم «راك للضيافة القابضة» استغالل 
القــرض إلعادة تمويــل فندقيــن عالميين 
مملوكيــن لها، وهما ريســكوس باب البحر 
في جزيرة المرجــان، وبانيان تري الوادي، 
وكذلــك فــي تمويــل عمليــات التجديــد 
لفندقين آخرين هما، هيلتون رأس الخيمة، 
ومنتجع وســبا هيلتون رأس الخيمة، إضافة 
إلى تخصيص جزء من القرض لدمج وإعادة 

تمويل الدين الحالي للمجموعة.

صرح سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، 
للضيافــة  «راك  إدارة  مجلــس  رئيــس 
القابضة»، قائًال: ال شــك أن قطاع الســياحة 
يأتي في الصدارة فــي إمارة رأس الخيمة، 
ويســرنا أن يكون لمؤسسات مالية عمالقة 
مثل بنك المشــرق والبنــك العربي مطلق 
الثقة في مستقبل هذه الصناعة في اإلمارة. 
ولهــذا لم يترددا في الموافقة على التعاون 
مجموعــة  مــع  لالســتثمار  االســتراتيجي 

شركاتنا.

وأضاف ســمو الشــيخ أحمد بقوله: نتطلع 
ألن نســطر قصــة نجــاح جديــدة بفضــل 
الخبــرات والمعارف التي ســيضيفها فريق 
العمــل فــي مجموعتنــا إلى هــذا القطاع 
الحيــوي عبر ترجمــة مخططــات التطوير 
والنمو إلى حقيقة على أرض الواقع. ونحن 

على يقيــن من أن مرحلــة التطوير التالية 
ستشــكل دعماً كبيراً لجهود حكومة اإلمارة 
فــي بناء وتطوير الفنــادق ومرافق الترفيه 
الحالية. كما ســنلعب دوراً بارزاً في ترسيخ 
مكانة اإلمارة على خريطة السياحة العالمية 

لتصبــح رأس الخيمــة الوجهــة الســياحية 
األمثل في العالم.

وصــرح يانيــس أناغنوســتاكيس، الرئيــس 

للضيافــة   «راك  لمجموعــة  التنفيــذي 
القابضة»، بقوله: هذه الصفقة مهمة للغاية 
بالنسبة لنا، ال ســيما أنها تمثل أول خطوة 
نحــو تنفيذ برنامج التطويــر الطموح الذي 
وضعته مجموعــة «راك للضيافة القابضة». 

كمــا ستســاعدنا علــى تنفيذ اســتراتيجية 
التوســع التــي رســمناها في إطــار رؤية 
حكومــة رأس الخيمــة الثاقبــة فــي وضع 
معاييــر جديــدة لقطاع الضيافــة باإلمارة، 
وأضاف: إن الفنــادق الفاخرة التي تمتلكها 

شــركتنا الفرعيـــة «راك الوطنية للفنادق» 
تســتهدف االســتفادة مــن الطلــب القوي 
الذي يشهده سوق السياحة في إمارة رأس 

الخيمة.
بالقول:  تصريحه  أناغنوستاكيس  واختتم 
تبرهــن صفقة القرض علــى متانة القاعدة 
الماليــة للمجموعــة، حيث ستســاعدنا في 
التركيز على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من 
األصول التي نملكها ونديرها. كما ستمكننا 
في الوقــت ذاته من التركيــز على الفرص 
االســتثمارية التي تدعم مخططــات النمو 

والتوسع التي رسمناها.

وأكــد جون إيســوفيدس، رئيــس مجموعة 
للشــركات  المــصرفيــة  الخـــدمــات 
واالســتثمار في المشـــــرق، علــى أهمية 
قطــاع الضيافــة في الشـــــرق األوســط، 
مشيراً إلى أن المشرق بالتــعاون مع البنك 
العربي لعبــا دوراً مــــحوريــاً في إتمــام 
هــذه الصفقة بنجــاح لتمويــل أكبر قطاع 
لمرافــق الضيافــة في إمــارة رأس الخيمة 

حتى وقتنا هذا.
وأشار رئيس المنطقة في اإلمارات للبنك 
العربي، محمد المصري، بقوله: يســرنا أن 
نكون الممول الداعم لشركة «راك الوطنية 
للفنــادق» مــن خالل هــذه الصفقة، حيث 
ســتتمكن الشــركة من إعادة تمويل الدين 
الحالي لها ومواصلة تنفيذ مخططاتها للنمو 

والتوسع .

 للعام الثامن عشر على التوالي تشارك هيئة 
اإلنماء التجاري والســياحي بالشــارقة في 
معرض سوق السفر العربي، وتأتي مشاركة 
الشارقة هذا العام بالتزامن مع إطالق هيئة 
اإلنماء التجاري والســياحي لرؤية ســياحة 
الشــارقة 2021، مما سيجعل منها مشاركة 
اســتثنائية ســتتمكن الهيئة من خاللها من 
اطالع خبراء قطاع الســياحة بأهداف رؤية 
ســياحة الشــارقة 2021  والمحاور المتبعة 
لتحقيقها وتحفيزهم على التعاون والشراكة 
وتضافر الجهود من أجل االرتقاء بالخدمات 

والعروض السياحية التي تقدمها اإلمارة.
كما تأتي مشــاركة الشــارقة هــذا العام 
بالتزامن أيضاً مــع احتفاالت اإلمارة بلقب 
عاصمة السياحة العربية للعام 2015 والذي 
اســتحقته بجدارة من قبل منظمة السياحة 
العربيــة، ويعــزز هذا اللقب من مشــاركة 
اإلمارة في المعــرض ونمو مكانتها كوجهة 
ســياحية عائلية جاذبة لمالييــن الزوار من 

مختلف أنحاء العالم. 

وحول المشــاركة قال محمــد علي النومان 
رئيــس هيئة اإلنمــاء التجاري والســياحي 
بالشــارقة، إن معرض ســوق السفر العربي 

وعلــى مدى ســنوات طويلة مــن انطالقه 
شّكل منصة هامة وحيوية لسياحة الشارقة 
الســتقطاب الســياح مــن جميــع أنحــاء 
العالم، والتواصل مع الشــركاء في مختلف 

المستهدفة.  واألســواق  المعنية  القطاعات 
كما أنــه من االحــداث الســياحية الرائدة 
التــي توّفر فرصا متجددة لألعمال التجارية 
االستثمارات  واستقطاب  السياحي  بالمجال 

في منطقة الشرق األوسط. 
وأكــد أهميــة المشــاركة هــذا العــام 
التــي تأتي تحت شــعار الشــارقة عاصمة 
السياحة العربية للعام 2015، حيث ستقوم 
الجديدة  الســياحية  المشاريع  باســتعراض 
لإلمارة. كما ستسلط الضوء على مستجدات 
أجندة فعالياتها الســنوية التي تتميز بتنوع 
غنــي يلبي كافة المتطلبات الســياحية، بما 
يســاهم في رفد القطــاع بمزيد من الزوار 

من كافة الدول. 

التجاري والســياحي  اإلنماء  وتنظم هيئــة 
التــي تضم:  اإلمــارة  بالشــارقة مشــاركة 

هيئة مطار الشــارقة الدولــي، هيئة البيئة 
والمحميــات الطبيعية في الشــارقة، إدارة 
متاحف الشــارقة، شــركة فنادق الشــارقة 
الوطنيــة، فنــدق هيلتون الشــارقة، فندق 
ومنتجع راديســون بلو الشارقة،  مجموعة 
فنــادق ام اتش الشــارقة، فنــدق 72 هيوز 
الشــارقة،  فندق ســينترو الشــارقة، فندق 
غولــدن توليــب الشــارقة، فنــدق أريانــا 
الشارقة، فندق رويال غراند، فندق سينترو 
الشــارقة، فنــدق بريميير الشــارقة، فندق 
اللؤلــؤة الشــارقة، فنــدق المجاز للشــقق 
الخالدية للسياحة  الشارقة، شركة  الفندقية 
والســفر،  شركة آرابلينك للسياحة والسفر، 

ومجّمع قرية الشعب الترفيهي.

ويتميز جناح الشــارقة بتصميم جديد  هذا 
العــام يمتد على مســاحة 532 مترا مربعا 

ويقــدم باقة من الفعاليــات المتنوعة التي 
تشــمل شاشــات عرض افتراضيــة لمواقع 
ومعالم اإلمــارة الرائدة، وإطالق تطبيقات 
الهواتــف الذكيــة  إلــى جانــب عــدد من 
األنشطة والفعاليات التي ُتلقي الضوء على 

منتج اإلمارة البارز للسياحة العائلية.

وتواكب الشــارقة ارتفاع مســتوى الطلب 
الســنوي على القطاع الفندقــي، من خالل 
المشاريع الســياحية التي تستعد إلطالقها، 
حيث تعمل حالياً على إنجاز عدة مشــاريع 
فندقية من أبرزها فندق ومنتجع «شيراتون 
الشارقة»، الذي سيفتتح خالل العام الجاري، 
إلى جانب منشــآت فندقية عالمية ســيتم 
افتتاحها خالل السنوات المقبلة منها فندق 

«ذا شيدي» في خورفكان. 

وتشمل محفظة الشارقة السياحية مجموعة 
واسعة من المنتجات التي تؤهلها لتستحوذ 
علــى مركز بــارز ضمــن قائمــة الوجهات 
الســياحية العائلية المفضلة على مســتوى 
العالم، فموقعها االستراتيجي يتيح الوصول 

المباشر لها من جميع أنحاء العالم.

كمــا توفــر اإلمـــارة تنوع الســـــياحة مع 
المتاحف  وجــود مجموعــة مميــزة مــن 
المتنوعــة التــي تدعــم الســياحة الثقافية 
والتراثية، باالضافة إلى الســياحة الترفيهية 
والعائليــة التــي تلبي متطلباتها الشــواطئ 
الخالبة على ســاحل الخليــج العربي والتي 
تتيح للــزوار ممارســة الرياضــات المائية 
والغـــطــس والغــوص أو التخييــم علــى 

الشاطئ.  

يشارك منتجع وســبا جزيرة المرجان في 
رأس الخيمــة فــي ملتقى الســفر العربي 
ضمن كوكبة مشاريع ســياحية تشارك بها 
هيئة رأس الخيمة للسياحة. يشهد الملتقى 
زخماً ســياحياً اســتثنائياً لكونه يضم أكبر 
عدد من المشاريع الســياحية من قطاعي 
الفندقة والســفر على مســتوى المنطقة. 
هذا وتعد مشــاركة منتجع وســبا جزيرة 
المرجان بالمعرض هي الثانية على التوالي 

بعد مشاركة متميزة خالل العام الماضي.
المنتجع بعد ســنة مــن افتتاحه أصبح 
وجهة ســياحية أثبتت تميزها بإمارة رأس 
التــــي تســير بخـــطى متسارعة  الخيمة 
نحــو تعزيــز مكانتهــا كوجهة ســـــياحية 

عالمية.
وتعليقاً على هذا الحدث صّرح المهندس 
عبد المحســن الحمادي الرئيس التنفيذي 
لمجموعــة منازل العقارية مطورة ومالكة 
المنتجع أن اســتثمار الشــركة في القطاع 
الســياحي برأس الخيمة يأتــي انطالقا من 
التطــور الكبيــر الذي تشــهده اإلمارة في 

القطاع السياحي، والدعم الالمحدود الذي 
يوليه صاحب الســمو الشــيخ ســعود بن 
صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
رأس الخيمــة لهذا القطــاع الحيوي الذي 
شــهد نمواً متسارعاً خالل السنوات األربع 
األخيرة، لما تتميز به اإلمارة من شــواطئ 

ساحرة ونقاط جذب سياحي متنوعة.
 وأضاف إن ملتقى ســوق السفر يعتبر 
الترويجيــة لمنتجع  المحطات  أحد أهــم 
وســبا جزيــرة المرجــان وللمنطقة وهو 
يعكس نجاحات السياحة اإلماراتية عالمياً، 
وأن المنتجع وبعد ســنة أولى إيجابية من 

تاريــخ افتتاحه يعمل علــى تعزيز مكانته 
في ســوق السفر العربي والعالمي معتمداً 
فــي ذلــك على مــا يتميز به مــن رفاهية 
وخدمــات ذات جودة عالية في جو مفعم 
بالرقــي والفخامة وبإطاللة ســاحرة على 

مياه الخليج العربي. 
وأضاف بأن الفندق وعلى مدى الســنة 
الماضية نجح فــي أن يكون وجهة مفضلة 
واالســترخاء  والنقاهة  العائلية  للســياحة 
الشخصي كما أصبح االختيار األمثل لرجال 
األعمــال نظراً لما يوفره من خدمات على 

أعلى مستوى تناسب احتياجاتهم. 



أكد لوثر كوارتز، المدير العام لفندق الريتز 
كارلتون - المركز المالي العالمي، إن قطاع 
ســياحة األعمــال والمؤتمــرات كان األكثر 
حضــوراً على الســاحة الســياحية في دبي 
خالل األشــهر األربعــة  األولى مــن العام 
الجاري، حيث شهد القطاع نسبة نمو خالل 
الفتــرة ما بيــن يناير إلى أبريــل من العام 
الجاري فاقت ٥٠ ٪ مقارنة مع نفس الفترة 
مــن العــام الماضي، كما بلغت مســاهمته 
في نــزالء فنادق اإلمارة مــا يقارب ٣٥ ٪، 
خصوصاً مع تنظيم عدد كبير من الفعاليات 

والمؤتمرات في مركز دبي التجاري.

وأشــار كوارتز إلى أن الفندق استفاد كثيراً 
مــن انتعاش هذا القطاع خالل هذه الفترة، 
بحكم موقعه في قلب المدينة وبالقرب من 
مركز دبي التجــاري العالمي، وذلك بالنظر 
إلى عدد وحجــم الفعاليــات والمؤتمرات 
والمعارض التي أقامتها أو اســتضافتها دبي 

خالل هذه الفترة.

سّجل القطاع الفندقي خالل األشهر األربعة 
مــن العــام الجــاري معدالت إشــغال في 
الفنادق والشقق الفندقية بدبي بلغت نحو 
٩٠ ٪، كمــا وصلــت إلى طاقتهــا القصوى 
١٠٠ ٪ في العديد من المناسبات، وأشارت 
مصــادر فــي القطــاع إلــى أن أداء هــذه 
الفترة يدفــع جميع العامليــن في القطاع 
إلى التفاؤل بأرقام العام الجاري، متوقعين 
أن يصــل عــدد ســياح دبي خــالل النصف 
األول إلــى ٦٫٥ مالييــن ســائح، مقارنة بـ٦ 
ماليين خالل الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وأرجعت المصادر السبب إلى الجهود التي 
تقوم بهــا المؤسســات الحكوميــة لتعزيز 
مكانة دبــي كوجهة عالميــة، باإلضافة إلى 
تعــدد الفعاليات والمعــارض التي نظمتها 
اإلمــارة خالل هــذه الفتــرة والتي دفعت 
الكثير للقدوم إلى اإلمارة، خصوصاً السياح 
من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وأجمع 
كل المهتميــن بهذا القطاع علــى أن العام 
الحالي ســيتفوق على العــام الماضي الذي 
حققت فيه اإلمارة رقماً قياســياً باستقبالها 
١١٫٦ مليون ســائح، وأن دبــي في الطريق 
الصحيح لتحقيق رؤيــة ٢٠٢٠ التي أطلقها 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف 
إلى اســتقبال ٢٠ مليون سائح بحلول العام 

.٢٠٢٠
وأشــارت المصادر إلى أن أسعار الغرف 
شــهدت انخفاضاً طفيفاً خــالل هذه الفترة 
وبنسبة تراوحت ما بين ١٠ إلى ١٥ ٪، وأن 
هــذا راجع باألســاس إلى ارتفــاع مخزون 
الغــرف في اإلمارة، حيث يبلغ عدد الغرف 
الفندقيــة فــي اإلمارة حالياً مــا يقارب ٩٣ 
ألف غرفــة فندقية مقارنة بـ٨٢ ألف غرفة 
فــي ٢٠١٤ بنمــو  ١٣ ٪، كمــا أكــدوا على 
أن العــام الحالي شــهد أداًء قوياً في جميع 
القطاعــات الحيويــة التــي تشــكل اقتصاد 
إمارة دبي، وطبعاً قطاع الســياحة كان في 

مقدمتها.
القطاعات  أكثــر  المصــادر أن  وأضافت 
اســتفادة خــالل الفتــرة ما بيــن يناير إلى 
أبريــل من العام الحالي كان قطاع ســياحة 
األعمــال، مرجعين الســبب وراء ذلك إلى 
كثــرة الفعاليات االقتصاديــة كالمؤتمرات 
والمعارض، وعلى رأسها أكبر معرضين في 
الشرق األوسط وهما معرض الصحة العربي 
ومعرض الخليج لألغذية، كما شهدت الفترة 
دورة ناجحــة جــداً للقمــة الحكومية التي 
أقيمت في منطقة الجميرا واستفادت منها 
كثير مــن فنادق المنطقة وفنــادق النخلة، 
كما اســتضاف مركز دبــي التجاري العالمي 
أكثــر من ١٠ معارض رئيســية خالل شــهر 
أبريل منهــا معرض األخشــاب واأللمنيوم 

والطاقة والترفيه وغيرها.
وأكدت المصادر بأن حصة الســعوديين 
من إشــغال الفنادق خالل األشــهر األربعة 
األولى من العام الجاري، فاقت ٣٠ ٪ بنسبة 
نمــو بلغــت ٥ ٪ مقارنة مع نفــس الفترة 
مــن العام الماضي من حيث العدد، بالرغم 
مــن نمو عــدد الغرف الفندقيــة بالمقارنة 
بيــن نفس الفترتيــن. وحافظت األســواق 
المصــدرة علــى مراكزها كالصيــن والهند 
وألمانيا وأميركا والمملكة المتحدة وعمان 
والكويت، في حين شــهدت بعض األسواق 
تراجعاً خصوصاً روســيا بســبب العقوبات 
وبعض األســواق األوروبية بسبب انخفاض 
سعر صرف اليورو مقابل الدوالر والدرهم.

وقــال عصــام كاظــم، المديــر التنفيــذي 
لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري 
التابعة لدائرة الســياحة والتسويق التجاري 
بدبي، إن دبي تشــهد استمرارية في األداء 
المميز لقطاع الســياحة، حيث يشهد العام 
الجاري العديد من الفعاليات التي رســخت 
مكانــة دبــي الســياحية على المســتويين 
اإلقليمي والعالمي، وعلى رأســها مهرجان 
دبي للتســوق والمعــارض كمعرض الصحة 
وجلفــود والقمة الحكوميــة وعطلة الربيع 
في منطقة دول مجلــس التعاون الخليجي 
التــي أســهمت وبشــكل كبيــر فــي رفــد 
القطاع الســياحي بدبي بالمزيد من السياح 
الخليجييــن، والعطــالت األوروبيــة التــي 
تزامنت مع تدفقات كبيرة للسياح في شهر 
أبريل. وتابــع كاظم تتمتع دبي بالكثير من 
المقومات التي تجعل منها الوجهة المفضلة 
للعائالت، حيث توفر العديد من النشاطات 
الداخلية والخارجية من الشواطئ الذهبية، 
الــى  واألطعمــة،  التســوق  مرافــق  الــى 
الفعاليات المثيرة والبطوالت الرياضية، الى 
النشــاطات التي تتميز بالجرأة والمغامرة، 
الى العروض التراثيــة والثقافية الغنية مما 
يجعل منها الوجهة المثالية التي تســتجيب 

لمتطلبات كل فرد من أفراد العائلة.

من جانبه قال حســين هاشم، المدير العام 
لفندقي البســتان والمروج مــن روتانا، إن 
قطاع الفنادق في دبي يواصل للعام السابع 
على التوالي تحقيق نســب نمــو قوية في 
جميع مؤشراته ســواء معدالت اإلشغال أو 
الزوار أو العوائــد، وذلك بالرغم من النمو 
السريع الذي يشهده عدد الفنادق باإلمارة، 
وقال كان عدد الغرف الفندقية يشــير إلى 
أقل من ٥٠ ألفا في منتصف العقد الماضي. 
واليوم قاربنا على تخطي حاجز الـ١٠٠ ألف 
غرفة، وهو ما يعني أن دبي ضاعفت بنيتها 
الفندقيــة في حيــن أن المعدالت حافظت 
علــى مســتوياتها فوق الـــ٨٥ ٪ على مدار 
العام ســنوياً، وهــذا رقم عاٍل جــداً إذا ما 
قارناه بباقي الوجهات الســياحية الرئيسية 

حول العالم.

من جانبه قــال أحمد علي األنصاري رئيس 
مجلــس إدارة فنادق ســنترال دبي أظهرت 
الفترة ما بين يناير وأبريل من العام الجاري 
نمواً ثابتاً في اإلشــغال، حيث كان التعامل 
من قبل اإلدارة الجديدة لفنادق ســنترال، 
قويــاً حيث كان هناك زيــادة في معدالت 
اإلشــغال نتيجة جهدنا والرفع من معاييرنا 
وخدماتنــا باإلضافة للتنظيم الجيد من قبل 
اإلدارة وفريق العمل، حيث ساهم الجميع 
في تحقيق الهــدف الجماعي لتوفير أفضل 
نوعية من الخدمة مــع توفير معايير عالية 
للنــزالء. وأضاف قائــًال  نعتقــد أن ٢٠١٥ 
ســيكون أكثــر إنتاجية في قطاع الســياحة 
بدبــي كما ســوف تقدم الفنــادق الجديدة 
المزيد مــن العروض الحقيقيــة التي تعبر 
عن الضيافة العربية األصيلة، حيث ســتقوم 
فنادق سنترال بالكشف عن منشآت جديدة 
لها قبل عــام ٢٠١٨ واحدة في نخلة جميرا 
واثنتان في برج خليفة وواحدة في جزيرة 
الديــرة وواحــدة فــي منطقة تيكــوم. أما 
بالنســبة إلى رؤيتنا للســياحة في دبي عام 
٢٠٢٠، نحــن نعتقد أن الصناعــات الرائدة 
في دبي سوف تزدهر وتنمو مع نمو قطاع 
الضيافــة والعقارات وســوف نقدم الصورة 

األفضل عن اإلمارات.

أكــدت مصادر في القطاع الفندقي أن دبي 
شهدت مداً سياحياً أوروبياً خالل شهر أبريل 
الماضــي تزامنا مــع العطــالت األوروبية، 
حيث شــكل الســياح القادمون مــن القارة 
العجــوز أكثر من ٤٠ ٪ مــن إجمالي نزالء 
فنادق دبي خالل الشــهر الرابــع من العام 

الجــاري، مشــيرين إلى أن فنــادق اإلمارة 
قدمــت العديد من العــروض والخصومات 
لجــذب عدد أكبر من الســياح خصوصاً في 
ظل انخفاض ســعر صــرف اليــورو مقابل 

الدرهم والدوالر.
وقال ســمير أرورا، المدير العام لفندق 
رمادا داون تاون دبي شهدت دبي تدفقات 
سياحية كبيرة خالل عطلة الربيع من بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي عمومــاً ومن 
السعودية بشكل خاص، لكن النصف الثاني 
من شــهر أبريــل كان لألوروبييــن بامتياز، 
حيث شهدنا مداً سياحياً أوروبياً لم نشهده 
في اإلمارة منذ سنوات، وهو ما نفى العديد 
من التوقعــات بانخفاض عدد الســياح من 
القارة العجوز بسبب اليورو. وأضاف بلغت 

نســبة اإلشــغال في رمــادا داون تاون منذ 
بدايــة العــام الجاري ٨٦ ٪، لتســّجل بذلك 
ارتفاعاً بنسبة ٦ ٪ مقارنًة مع الفترة نفسها 
من العام الماضــي. ومن المتوّقع أن يكون 
العمــل جيداً فــي النصــف األول من عام 
٢٠١٥ اســتناداً إلى الحجوزات، وقد حّققنا 

بالفعل هدفنا في عام ٢٠١٤.

مــن جانبــه قال كريســتيان كليــرك، نائب 
رئيــس أول للعمليــات الفندقية في أوروبا 
والشــرق وافريقيا بفنادق فورســيزونز ان 
أهــم األحداث التي شــهدتها اإلمارة خالل 
األشــهر األربعــة األولــى كانــت مهرجان 
التســوق ومعرضي الصحة وغلفود وعطلة 

الربيــع والعطــالت األوروبية التي شــهدنا 
خاللهــا مداً ســياحياً مــن القــارة العجوز. 
وأضاف قائًال  يعد قطــاع الضيافة في دبي 
قطاعاً متقدماً جداً، وكشــف مؤشــر أسعار 
الفنــادق العالمــي التابــع لقنــاة بلومبرغ 
٢٠١٤ عــن أّن مدينــة دبي تحتــل المرتبة 
الثانيــة في ترتيب المــدن التي لديها أعلى 
معدالت ألســعار الغرف في العالم، وعليه 
فإن مســتوى الجودة والخدمــات في دبي 
وخاصة في مجــال الفنادق الفاخرة مرتفع 
جــداً، كما أن معدالت اإلشــغال اإليجابية، 
والمنافســة العالية كون دبي وجهة مفضلة 
علــى مدار العام، تســاهم في الحفاظ على 
مستوى أسعار الغرف مرتفعاً، إذ تقدم دبي 

خدمات فاخرة مقابل القيمة.

اعداد: عبد الرحيم الطويل - غرافيك: حسام الحوراين
حققت فنادق ديب أداًء قوياً خالل األشهر األربع األوىل من العام الجاري مسجلة معدالت إشغال قاربت %90 وهي األعىل عاملياً، يف حني احتلت أبوظبي املركز الثاين 
متقدمة عىل عاصمة الضباب لندن وعاصمة األنوار باريس. وتشري هذه املعطيات إىل أن ديب تسري يف الطريق الصحيح لتحقيق هدفها للعام الحايل بـ13 مليون سائح، 

ثم لتحقيق هدفها األهم وهو استقبال 20 مليون بحلول العام 2020.

ديب

% 90% 79 % 76.3% 75.5% 74.4 % 73% 68

باريسلندنأبوظبي

201520142013201220112010

% 90% 87% 85% 80% 74% 70

% 30
حصة السعوديني من إشغال الفنادق خالل 

األشهر األربعة األوىل من العام الحايل، 
بنسبة منو فاقت 15 % مقارنة مع نفس 
الفرتة من العام املايض من حيث العدد، 

بالرغم من منو عدد الغرف الفندقية 
باملقارنة بني نفس الفرتتني.

    % 15
انخفاض أسعار الغرف املتاحة يف اإلمارة 
خالل الربع األول من العام الجاري، مع 
العلم أن األسعار كانت ترتفع يف أوقات 

الذروة وانخفضت يف أوقات أخرى، لكنها 
مل تؤثر عىل معدالت اإلشغال.

657
درهامً متوسط سعر الغرفة 

الواحدة يف إمارة ديب خالل العام 
املايض حسب بيانات دائرة 
السياحة والتسويق التجاري 

باإلمارة. يف حني بلغ متوسط سعر 
الغرف ضمن منشآت الشقق 

الفندقية نحو 469 درهامً.

9000
عدد الغرف الفندقية 

الجديدة التي سيتم إضافتها 
يف 2015 ليصل اإلجاميل إىل 
ما يقارب 100 ألف غرفة، 

وتهدف اإلمارة إىل أن تصل 
إىل 160 ألف غرفة فندقية 

بحلول العام 2020.

ميونيخالدوحةميالن

20142013201220112010

11.61110 9.38.3 

قــال وائــل الباهــي، مدير عــام هاوثورن 
لألجنحــة الفندقية – ويندهــام، إن العديد 
من الفنــادق باإلمارة قدمت عروضا خاصة 
الســتقطاب وجذب عدد أكبر من الســياح 
األوروبيين خالل شــهر أبريل الماضي الذي 
تزامــن مع عطلــة عيد الفصح فــي القارة 
العجوز، وأضاف أن متوســط اإلشغال هذه 
الفتــرة هــو ٨٧ ٪، مــع متوســط إيرادات 
الغرفــة الواحدة ٦١٩ درهمــاً. كان معدل 
اإلشــغال أعلى بنسبة ١٩ ٪، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي. وتوقع الباهي أن 

يكون ٢٠١٥ واعداً لفندقه.
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إعداد: عبدالرحيم الطويل - غرافيك: أسيل الخلييل
بعد تحقيقها نسبة منو قوية يف عدد نزالء املنشآت الفندقية خالل العام املايض مبا يفوق 5.6 %، متيض ديب قدماً وبخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اإلمارة لتطوير القطاع 

السياحي والتي تم إطالقها يف العام 2013، حيث تتضمن أهداف الرؤية الوصول إىل 20 مليون سائح ومضاعفة مساهمة القطاع يف اقتصاد اإلمارة إىل 300 مليار درهم، 
باإلضافة إىل مضاعفة عدد الغرف الفندقية إىل 160 ألف غرفة.

70
مليون راكب متوقع ستقلهم طريان اإلمارات بحلول 

العام 2020، كام سيصل عدد وجهاتها إىل 250 
وجهة.

25
مليون زائر نتوقع ملعرض اإلكسبو2020 ويأيت 

70 % منهم من خارج الدولة أي ما يعادل 
17.5 مليون زائر

     100
مليار درهم حجم قطاع التجزئة يف ديب بحلول 2020 

حيث يعترب هذا القطاع أكرب املستفيدين من طفرة 
ديب السياحية

أملانيا

126
مليون مسافر عرب مطار ديب الدويل 
بحلول العام 2020، دون احتساب 

مسافري مطار آل مكتوم الدويل

% 35
نسبة مساهمة قطاع سياحة األعامل 

يف إجاميل إشغال فنادق ديب خالل 
العام املايض، ويعترب سائح األعامل 

األكرث إنفاقاً

% 20
النمو السنوي املتوقع لقطاع تأجري 
السيارات السياحية بحلول 2020 
وتلعب السياحية دوراً محورياً يف 

تنشيط القطاع

1200
منشأة فندقية من املتوقع أن تحتضنها 
ديب خالل العام 2020 مقارنة بأكرث من 

660 منشأة حالياً تضم 95 ألف غرفة

87
مليار درهم االستثامرات السياحية 

يف قطاع الضيافة وبناء الفنادق يف ديب 
يف الفرتة ما بني 2015 إىل 2020.
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