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 أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي ،رعــاه الله، أننا في دولة 
اإلمــارات عموماً ودبي علــى وجه الخصوص 
نعتز بتجربتنا في بناء صناعة السفر والسياحة 

وبأسهاماتها في تنويع اقتصادنا.
وقال ســموه فــي كلمة وجههــا عبر دليل 
معرض سوق السفر العربي ورحب فيها بجميع 
المشــاركين فــي الحدث الــذي انطلق أمس 
بدبــي إننا نتعامل مع هذا القطاع الحيوي بما 
يستحقه من اهتمام ونمضي بخطى مدروسة 
في تطوير البنيــة التحتية التقليدية والرقمية 
والســياحة  للســفر  الذكيــة  والتكنولوجيــا 
والضيافــة. ونحــرص علــى تطويــر كفاءتها 
وتطوير قــدرات العاملين فيهــا ونتطلع إلى 
المســتقبل بثقة وتفاؤل، ومصممون على أن 
يكون إكسبو ٢٠٢٠ في دبي محطة رئيسة في 
تحقيق رؤية بالدنا لصناعة الســياحة والسفر.

وقــال ســموه إنه وفي هذا الســياق ســجلنا 
فــي العــام ٢٠١٤ نجاحات إضافيــة فعدا عن 
استقطاب أعداد متزايدة من السياحة صدرت 
قوانين جديدة خاصة بتأشيرات السياحة. وتم 
إنجاز وتطويــر وتحديث مدرجات مطار دبي 
الدولــي وزيادة طاقته االســتيعابية ويتواصل 
توسيع وتنويع قطاع الضيافة والفندقة وابتكار 
منتجات جديدة وتعميق اندماج صناعة السفر 

والسياحة بتطبيقات التكنولوجيا الذكية.

وقال ســموه إن هذا الحدث الذي واكب على 
مدار عقديــن من الزمن نمــو وتطور صناعة 
السفر والســياحة والضيافة في العالم والذي 
مكنه مــن تبوؤ مكانة مرموقــة على خريطة 
الفعاليات الدولية ذات الصلة مشــيراً ســموه 
إلــى أن هذا النجاح يجســده النمو الســنوي 
في أعداد العارضين والزوار حيث بلغ معدل 

النمو في العام الماضي ١٢ ٪. وأضاف ســموه 
إنــه وتاكيــداً للنهج في مواكبة المســتجدات 
المنتدى  وسعيه الستشراف المســتقبل يركز 
هــذا العــام على مواضيــع ذات تأثيــر متنام 
على صناعة الســياحة والســفر مثل السياحة 
العائلية وتكنولوجيا السفر والسياحة وسياحة 
األعمــال والرفاهيــة واالستشــفاء والتعافي 
موضحاً سموه أن الســياحة العائلية تنمو في 
العالم والمنطقة بمعدالت تقارب ٥ ٪ ســنوياً 
وهي أعلى من المعــدل العام للنمو العالمي 
للســياحة بــكل أنماطها. وهذا يســتدعي من 
القائمين على الصناعة فهماً دقيقاً الحتياجات 
العائالت المتعددة والمتنوعة. أما تكنولوجيا 

الســفر فتكتســب أهمية متزايدة ودوراً أكثر 
فاعليــة وتأثيــراً وهــي إذ غيــرت وســهلت 
حجوزات الســفر والفنادق وبرامج الســياحة 
وعززت أدوار األفراد والمســتهلكين وعددت 
مصــادر المعرفــة المتاحة لهــم فإنها تفرض 
على أربــاب الســفر والســياحة مواكبة هذا 
التطــور باالســتثمار في التكنولوجيــا الذكية 
وتيسير النفاذ إلى برامجها وتطبيقاتها وتطوير 
أســاليب التســويق وتأهيل العاملين ببرامج 

التدريب والتعليم المستمر.

وأكد ســموه فــي كلــــمتــه إلــى أن الذين 

التحديــات ويحســنون  ينهضــون لمواجهــة 
التعامل معها سيـــكونون قادرين على اغتنام 
الفرص الواعــدة التي يتيحهــا النمو العالمي 
المتواصل لصـــناعة الســياحة والســفر وهذا 
النمو الراهن وآفاقه المستقبلية يعزز التفاؤل 
بمســتقبل هذه الصناعة. فقــد تواصل خالل 
الســنوات الماضية علــى الرغم مــن الوضع 
وآثارهــا  المتـــقدمــة  للــدول  االقتصــادي 
الســلبية على االقتصــاد العالمي وعلى الرغم 
من المشاكل واالضطرابات السياسية واألمنية 
فــي أكثر مــن منطقــة جغرافيــة إضافة إلى 
األوبئة والمــــحاذيــر البيئية التي تظهر بين 

حين وآخر.

كشف وزير السياحة األردني نايف حميدي 
أن المملكــة اســتقبلت ٥٫٥ ماليين ســائح 
خالل العام الماضي بنسبة نمو بلغت ١٫٣ ٪ 

انفقوا نحو ٥ مليارات دوالر.
وقــال الحميدي فــي تصريحات صحافية 
على هامش سوق السفر العربي إن «الدخل 
الســياحي تراجع بنســبة ١٣٪ خــالل الربع 
األول مــن العــام الحالــي في ظــل بعض 
التحديــات المتعلقــة باألســواق األوروبية 
وأميــركا فــي ظل األوضــاع األمنيــة التي 
تشــهدها المنطقة» لكن الحركة الســياحية 
يتوقع أن تعود للنمو خالل الشهور المقبلة 

مع انطالق موسم الصيف. 
التدفق السياحي  وأضاف أن «مستويات 
مــن الســوق الخليجيــة والعربيــة ال تزال 
مســتقرة وتشهد نمواً إذ يســتحوذ السياح 
من المنطقة العربية على اكثر من ٤٥ ٪ من 
الحركة الســياحية القادمة للمملكة، مشيراً 
إلى أن «الوزارة ستسعى خالل العام الحالي 
الحفاظ على معــدالت النمو التي تحققت 
في عام ٢٠١٤ في ظل التحديات الراهنة».

وقــال إن هناك ٢٧ ألف غرفــة فندقية 
في األردن حاليــاً إلى جانب ٣ آالف غرفة 
قيد اإلنشــاء ســتدخل الســوق تباعاً فضًال 
عن مشــروعات ســياحية جديدة ســتعلن 
إلى «االســتثمارات اإلماراتية  قريباً»، الفتاً 
في القطاع الســياحي ضمن مشــروع سرايا 
األردن الفتتــاح ٤ فنــادق تــدار مــن قبل 

شــركة (جميــرا) اإلماراتيــة إلــى جانــب 
مشروع المعبر الذي يتضمن منشآت سكنية 
وفندقيــة تنجــز على مراحل باســتثمارات 

تتجاوز ١٠ مليارات دوالر. 

وقال  إن «مشــروع ســرايا الســياحي من 
المتوقع أن يدخــل الخدمة في نهاية العام 
المقبل وبداية عام ٢٠١٧، في حين تم البدء 

بالمرحلة األولى من مشروع المعبر».
 وأوضح  أن «نحو ٢٢ ألف زائر إماراتي 
زاروا األردن خالل العام الماضي، وهو عدد 
محدود إذ تســعى الوزارة إلى العمل على 
مجموعة من اإلجراءات لتحســين معدالت 
التدفق السياحي من اإلمارات إلى األردن» 
مشــيراً إلــى أن «متوســط إقامة الســائح 
الخليجــي واإلماراتــي تصل إلى أســبوعين 
فــي حين يصــل االنفاق اليومــي إلى نحو 
ألف درهم وهي من المعدالت المرتفعة»، 
مشــيراً إلى «أهمية تعزيز معدالت التدفق 

السياحي من منطقة الخليج العربي».

وقال  إن «هنــاك اكثر من ١٥ رحلة يومية 
مــن اإلمــارات واألردن وشــهدت الســعة 
المقعدية على الرحــالت بين البلدين نمواً 
ملحوظاً خالل الفتــرة األخيرة» موضحاً أن 
«معدل إشغال المنشــآت الفندقية العاملة 
فــي األردن خالل العــام الماضي وصل إلى 
٦٢٪ فيما بلغ مســاهمة قطاع السياحة في 

الناتج المحلي إلى ١٣٪».
وأشــار إلــى أن «الــوزارة تعمــل على 
برنامج لتشــجيع المســافرين عبــر المطار 
لقضــاء إجــازات قصيــرة لــدى مرورهم 
بــاألردن»، الفتــاً إلى أن «الــوزراة ركزت 
جهودها فــي الفترة األخيرة على أســواق 
جديــدة فــي آســيا خـــصوصاً فــي الهند 
وكوريا الجنوبيــة واليابان وماليزيا وغيرها 
لالستفادة من نمو شــرائح الزوار من هذه 
األســواق واستقطابهم إلى األردن». كما ان 
الترويج مستمر للمملكة من خالل التعاون 
مع شــركات الطيران ووكاالت الســفر في 

األردن وخارجها.

توقع وزير الســياحة المصري، خالد رامي، أن 
يصل عدد الســياح إلى مصــر نحو ٢٠ مليون 
ســائح بحلول عام ٢٠٢٠، الفتاً أن دخل مصر 
من الســياحة سيصل إلى نحو ٢٦ مليار دوالر 
في حالة بلوغ هــذا الهدف، الذي وصفه بأنه 

استراتيجي لبالده.
وقــال الوزيــر للصحافييــن، علــى هامش 
معــرض الســفر العربــي في دبي أمــس، إنه 
في حالة اإلخفــاق في بلوغ هذا الهدف، فإن 
أســباب الفشل ســتكون إما الكســل أو سوء 
اإلدارة، قائــًال إنه رقم ليس ببعيد على مصر، 
التــي حققت نحــو ١٥ مليون ســائح في عام 
٢٠١٠، وبلغ عدد الســياح فــي العام الماضي 

نحو ١١ مليون سائح.
وقــال إن قطاع الســياحة يمثل نحو ١١٫٣ 
٪ من الناتج المحلــي اإلجمالي لبالده، حيث 
تســتهدف أن تصل أعداد الســياح إلى ١١٫٥ 
مليون ســائح بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 

٩٫٩ ماليين سائح في العام الماضي».
وأعــرب عن أمله أن يصــل معدل اإلنفاق 
اليومــي للســائح ١٠٠ دوالر فــي عام ٢٠٢٠، 

الفتاً أنه يبلغ حالياً ٧٥ دوالراً يومياً.
وأضاف أن أعداد الســائحين زادت بنسبة 
٩٫٩ ٪ خــالل الربــع األول المنتهي في مارس 
الماضي، ليصل إلى ٢٫١ مليون ســائح، مشيراً 
إلى أن أول أســبوعين من شــهر أبريل، شهد 
زيــادة بنحو ١٩ ٪، مقارنــة بنفس الفترة من 

عام ٢٠١٤.

وأوضــح رامي، أن الزيادة المطردة في أعداد 

الســياح، تأتــي مدعومــاً بحمــالت العالقات 
العامة التي تقوم بها وزارة الســياحة في كل 
األسواق، والتركيز على أسواق الخليج وروسيا 
وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا. مشــيراً 
إلى أن بالده طرحــت مناقصة دولية الختيار 
شركة إعالنات للقيام بحملة لتنشيط السياحة 
النيلية، مضيفاً أنه من المنتظر اختيار الشركة 
في أغسطس المقبل، وستقوم الشركة بإعداد 

خطتها الترويجية في سبتمبر.

وأشــار إلى أن وزارة الســياحة قامت مؤخراً 
بتخفيــض أعــداد مكاتبها الخارجية لتنشــيط 
السياحة من ١٧ إلى ١١ مكاتباً حالياً في إطار 
ترشــيد النفقات والتركيز على أسواق بعينها. 
قائــًال إنهــا قامت بنقــل بعــض المكاتب من 
أماكنهــا إلى أماكن أخرى، مثــل مكتب تركيا 
الذي انتقــل إلى أبوظبي، وزيــادة في دائرة 

التغطيات للمكاتب المختلفة.
وأطلق الوزيــر أول من أمس في أبوظبي، 
أول مكتــب للهيئة المصرية العامة لتنشــيط 

الســياحة في منطقة الخليــج العربي، ولبنان 
واألردن، وإطــالق حملــة الترويج للســياحة 

المصرية، تحت شعار «مصر قريبة».
وقال الوزير إن مصر تشهد زيادة ملحوظة 
فــي الســياحة العائلية وســياحة المتزوجين 
الجدد، كما أن الســياحة الخليجية في ازدياد 
مطــرد، خصوصاً من الســعودية التي تســير 
خطوطها الجوية ثالث رحالت أســبوعية إلى 

شرم الشيخ.
وتأتــي حملــة «مصر قريبة»، التي ســيتم 
إطالقهــا فــي دول الخليــج واألردن ولبنــان 
وبالد المغــرب العربي، كمبادرة ترحيبية في 
دول الخليــج العربــي، بعــد أن تــم إطالقها 
فــي القاهــرة في مــارس الماضــي، وقد تم 
اســتيحاء اســم هــذه الحملة، كــون أن مصر 
قريبة مــن كل مواطن عربي، من حيث اللغة 
والعــادات والتقاليــد، باإلضافــة كونها قريبة 
جغرافيــاً إلى كافــة الــــــدول العربية. وقد 
بنيت االستراتيجية التســويقية لهذه الحملة، 
بعد عمل دراسة تســويقية كبيرة، الستهداف 

السائح العربي  



أكد ســمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
الرئيس األعلى لطيران اإلمارات، أن الناقلة 
ستتسلم خالل العام الجاري 26 طائرة، منها 
15 طائرة من طراز إيه 380 العمالقة، و11 

طائرة بوينغ 777.
وقال ســموه في لقاء مــع دليل معرض 
ســوق الســفر العربــي، إن الناقلــة ماضية 
فــي طريــق النمو مــن حيث التوســع في 
شــبكة الوجهات أو توســيع رحالتها، حيث 
تســير اليوم أكثر من 3500 رحلة أسبوعياً، 
مشــيراً ســموه إلى أننا كنا خالل السنوات 
الثالثين الماضية ســباقين، ونأمل أن نستمر 
رواداً لهذا القطاع خالل الســنوات الثالثين 

المقبلة. 
وأضــاف ســموه أن تأســيس وانطــالق 
ونجــاح طيــران اإلمارات، جــاء وفق رؤية 
حكيمة لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد، الــذي أدرك أهمية قطــاع الطيران 
بالنســبة القتصــاد دبــي، وضــرورة وجود 
ناقلــة قوية تواكــب زخم النمــو في هذه 
المدينة الحيوية، وقد أرادها ســموه شركة 
تعمل بأعلى معايير الجودة والفخامة، وفق 
نموذج عمل شكل مساراً تحتذي به العديد 

من شركات الطيران في المنطقة.
وأوضح ســموه أن دبــي التي تبنت منذ 
عقود سياســة األجــواء المفتوحــة وحرية 
الســوق، اســتفادت من هــذه السياســة، 
واســتقطبت العديد من شــركات الطيران 
التــي عملت في أجواء منافســة مع طيران 
اإلمــارات دون حمايــة حكومية، وما زالت 
تعمــل ضمــن هــذه الرؤية، وفــق معايير 

المنافسة العالمية. 
وقال ســموه إن نجاح طيــران اإلمارات 
ارتكز منذ البدايات علــى االبتكار ومعايير 

الخدمــة العاليــة التــي انتهجتهــا طيــران 
اإلمــارات، وجعلــت منها أنموذجــاً فريداً، 
مع االســتمرار في تطوير هــذه المنتجات 
واالبتكار واالســتثمار في مختلف عمليات 
ومنتجات الشركة، وكانت الناقلة سباقة في 
إدخال العديد من هذه االبتكارات، ســواء 
فــي األجواء أو فــي األرض، وهي منجزات 
حقق للشركة نجاحها على الصعيد العالمي، 

ومكنها مــن تحقيق األرباح خــالل العقود 
الثالثة الماضية.

وأشار سموه إلى أن نجاح طيران اإلمارات، 
يعود أساســاً إلــى امتالكها لرؤيــة واضحة 
ومســار محدد وخطط دقيقة للعمل تعرف 
فيها مســارها، فهي اختطــت أنموذجاً في 

العمل يختلف عن الشركات التقليدية التي 
ســعت إلى تقليد طيران اإلمــارات في ما 
بعد، موضحــاً أن ريادة طيران اإلمارات لم 
تقتصر على جانب واحد، بل شملت نواحي 
عــدة، منها التقنيات الحديثة داخل الطائرة 
وأنظمة الترفيه التي وفرت خيارات متنوعة 
للناقلــة،  والءهــم  وزرعــت  للمســافرين 
وجعلــت منها خيــاراً مفضًال للســفر، رغم 
حداثة عهدها، إضافة إلى الخدمات األرضية 
المتميزة، ومنها صاالت الضيافة في المطار، 
وخدمات السائق وغيرها، وجميعها دفعت 
الشــركات إلى مراقبتنا، وغيرت من صناعة 

السفر الطيران التقليدية في ذلك الوقت. 
وقال ســموه إن طيــران اإلمارات كانت 
أول شــركة علــى مســتوى العالــم تطلب 
طائرات إيه 380 العمالقة، رغم تردد الكثير 
من الشــركات في ذلك الوقت، لكننا أدركنا 
أهمية مثل هذه الطائرة لألســطول، وعند 
استالم الطائرة كانت المنتجات والخدمات 
فيها أعلى من توقعات المســافرين، ســواء 
أنظمة الترفيه أو الشــاور سبا، وهكذا فإننا 
ال نتوقف عن االبتكار واالستثمار في تطوير 
مثل هذه الخدمات التي تعطي للمسافرين 
خيــارات أعلى. كما أننا نشــغل اليوم أكبر 
أســطول من طائرات إيــه 380، ونحن أكبر 

مشــغل في العالــم لطائــرات بوينغ 777، 
وهــي ميــزة مكنتنا من توســيع شــبكتنا 
للرحالت الطويلة، لتشــمل مختلف قارات 
العالــم. كما أن عقــود الرعاية مع كبريات 
األنديــة العالميــة والمســابقات الرياضية، 
عززت من سمعة الشركة وعالمتها التجارية 

العالمية. 

وقــال ســموه إن الشــهور االثنــي عشــر 
الماضية، كانت حافلــة باإلنجازات لطيران 
اإلمارات، حيث تســلمت الناقلة 27 طائرة 
جديــدة، وافتتحــت محطــات فــي قارات 
أفريقيا وأوروبا وآســيا وأميركا الشــمالية، 
وعززنــا الرحالت إلى أكثــر من 20 محطة 
قائمة، وعززنا وجهــات الطائرات العمالقة 
إيــه 380 إلى 10 وجهــات جديدة، واليوم 
نمتلك 60 طائرة من هذا الطراز. كما شــهد 
العــام الماضي أيضاً، تســلمنا للطائرة رقم 

100 من بوينغ 777. 
وأشار سموه إلى أنه، ورغم إغالق مدرج 
مطار دبي لنحو 80 يوماً، إال أننا لم نتوقف 
عــن النمو، حيــث نقلت طيــران اإلمارات 
أكثر من 47 مليون مســافر من خالل 3500 
رحلة أسبوعياً. وعلى صعيد الشحن الجوي، 

انتقلت طيران اإلمارات للشحن الجوي إلى 
مقراتهــا الجديدة في دبي وورلد ســنترال 
في مايو الماضي، والذي سيكون مركز النمو 

المستقبلي لعمليات الشحن للناقلة.
وفــي ما يتعلق بدعم القطاع الســياحي 
ودور طيــران اإلمــارات فيها، قال ســموه 
إن قطاع الســياحة في اإلمارة يسهم اليوم 
بأكثر من 10.2 مليارات دوالر، ويدعم 157 
ألف وظيفة، وقد استقبلت دبي 10 ماليين 
سائح من خارج الدولة، أنفقوا أكثر من 13 
مليــار دوالر. ونحــن في طيــران اإلمارات 
مســتمرون في دعم القطاع وجذب المزيد 
من الســياح إلى اإلمــارة والترويج لها في 
مختلــف المحافل.  وقال ســموه إن العام 
الماضــي كان حافــًال بالتحديــات، وخاصة 
اإلقليمية منها، من حيث األوضاع السياسية 
في بعض الدول، وقد نجحنا في التعامل مع 
هذه المتغيرات، وخاصة مسارات الرحالت 
فوق الــدول المتأثرة بهــذه األحداث، كما 
أن وبــاء اإليبــوال شــكل تحديــاً لعمليات 
الناقلــة فــي أفريقيا، لكننــا افتتحنا المزيد 
مــن الوجهــات، وعززنا خدماتنــا لوجهات 
أخــرى، وهو أمــر مكننا مــن التكيف مع 
هذه التحديات، ونحن مستمرون في النمو، 

ونتوقع نتائج مالية جيد رغم ذلك. 

أكــد بــول غريفيــث الرئيــس التنفيــذي 
لمؤسســة مطارات، أن أعداد المســافرين 
عبر مطار دبي، سيصل نهاية العام إلى أكثر 
من 79 مليون مسافر، متجاوزاً مطار هيثرو 

من حيث أعداد المسافرين الكلي.
وكان مطار دبــي قد تجاوز مطار هيثرو 
خــالل العــام الماضــي مــن حيــث أعداد 
المســافرين الدوليين، حيث تعامل مع 71 
مليون مســافر. وتعامل مطار هيثرو خالل 
العام الماضي مع 73.4 مليون راكب، ما بين 

الدوليين والمحليين. 
وقــال غريفيث فــي تصريحــات لمجلة 
ســوق الســفر العربي، إن هذه اإلنجازات 
تعــد مقدمــة لما ســيأتي مســتقبًال، حيث 
تخطط دبي لتشــغيل أكبر مطار في العالم 
فــي 2020. وأضاف غريفيــث، أنه، وخالل 
الســنوات الخمس المقبلة، سيتجاوز مطار 
أتالنتــا في الواليــات المتحــدة األميركية، 
والذي يصل فيه أعداد المسافرين اإلجمالي 

إلــى 93 مليون مســافر، مشــيراً إلــى أنه، 
وبحلــول عام 2020، ســنكون قادرين على 

التعامل مع أكثر من 100 مليون مسافر.
وقــال غريفيــث إن مطــار آل مكتــوم 
سيبقى محور تركيزنا خالل الفترة المقبلة، 
مع وصول مطار دبــي إلى طاقته القصوى، 
وهي 90 مليون مســافر، ويتوقع أن يكون 
ذلك في عام 2020، وهذا يتطلب مساهمة 
أكبر لمطار آل مكتوم، حيث يتوقع أن تبلغ 
طاقته في ذلك العام 20 مليون مســافر، ما 
يمكننا من اســتيعاب النمو المتســارع في 

حركة المسافرين.
وأضاف أننا، ولهذه الغاية، ســنبدأ خالل 
الخاصة  المرافــق  ببنــاء  المقبلــة  الفتــرة 
بالمســافرين في مطــار آل مكتــوم، لرفع 

ســعته إلى 120 مليون راكب، حتى نتجنب 
أي ازدحام متوقع خالل الســنوات المقبلة، 
ونكون مســتعدين للنمو المســتقبلي، ألن 
قطــاع الطيــران في دبــي، يمثل شــريان 
حياة، ونحن حريصون على اســتمراره بكل 
انســيابية ومرونة، مع تعاظم مساهمته في 
اقتصــاد دبي، حيث يمثل اليوم أكثر من 28 

% من الناتج اإلجمالي لإلمارة.
وكانــت دبي قــد أطلقت خطة التوســع 
في مطــار آل مكتوم خالل العــام الماضي، 
وتبلــغ كلفتها 32 مليــار دوالر، وصوًال إلى 
تشــغيل أكبر مطار في العالــم، بطاقة تصل 
إلــى 200 مليــون مســافر عند إنجــاز كافة 
مراحله، مشيراً إلى أن األولوية حالياً ستكون 
إلطــالق عمليات البناء والتوســعة للمرافق 

الجديدة فــي مطار آل مكتوم. وأشــار إلى 
أنه، وبالتزامن مع تشــغيل المطارات، فإننا 
نراقب أيضاً التكلفة والعائدات، وبما يضمن 
ســير العمل، وفق المخطط الــذي وضعناه 
لهذه الغاية، حتى نضمن أيضاً توفير التمويل 
لكافــة مرحــل مطــار آل مكتــوم. وتعامل 
المطــار الجديد خالل العام الماضي مع 500 
ألف مسافر، حيث تشغل حالياً عدة شركات 
طيــران، رحالت منتظمة مــن وإلى المطار، 
ونتوقــع تســارع الحركة عبــر المطار خالل 
الســنوات المقبلة. كما أن هناك 24 شــركة 
شــحن جوي تعمل هناك، بما فيها اإلمارات 
للشــحن الجــوي، ونحن واثقــون أن حركة 
المســافرين ســتكون بنفس زخــم عمليات 

الشحن الجوي خالل السنوات المقبلة. 

وقــال غريفيث إنه، وبمجــرد االنتهاء من 
إنجــاز المرحلة الثانية مــن مطار آل مكتوم، 
ســيكون لدينا مرافق تستوعب انتقال طيران 
اإلمــارات إلى المطار الجديد، حيث ال يمكن 
تجزئة عمليات الناقلة بين مطارين إذا أردنا 
اســتدامة نمو وعمل الناقلة، وهو ســيناريو 
غير وارد. ولذلك، فنحن حريصون على إنشاء 
مرافق كافية، تســتوعب ناقلــة ضخمة مثل 
طيران اإلمــارات، ونخطط حالياً إلنجاز هذه 
المرحلة في عام 2022، لكننا، ووفق المنظور 
الحالــي، ال نتوقــع انتقال طيــران اإلمارات 
بكامــل عملياتهــا  منتصف العقــد المقبل، 
ألننــا نبنــي مطاراً جديــداً، وهنــاك العديد 
من الخدمات التي تحتــاج إلى إنجاز، ومنها 
البنية التحتيــة من طرق وخطوط مواصالت 
وخدمــات وغيرها، ولذلك فهي خطة طويلة 
األمد وتحتاج إلى الوقت.  وقال غريفيث إننا 
فخــورون بأن نكون جزءاً مــن رؤية القيادة 
فــي دبي ونظرتهــا للمســتقبل، التي تحمل 
طموحــات كبيرة نحــو تحقيــق المزيد من 

النجاحات والبناء عليها واستدامتها. 
وأشــار غريفيث إلــى أن تجــاوز مطار 
هيثرو ال يعني التخلي عن جودة الخدمات 
للمســافرين، فهي المعيــار الذي نعمل من 
خالله، فنحن نطمــح لألكبر واألفضل أيضاً، 
أي بالكــم والنوع. ولذلــك، فإن مطار دبي 
يخضــع حاليــاً لعمليات تجديد، ســواء في 
المبنــى رقــم 1 أو 2، والمرحلــة الثانيــة 
ســتكون افتتاح المبنى رقم دي خالل العام 
الجاري، والذي سيرفع طاقة المطار إلى 90 
مليون مسافر، والذي سيكون آخر توسعات 
مطار دبي، بعد وصوله إلى طاقته القصوى. 
وسيخصص المبنى لشركات الطيران الدولية 
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اســتقطبت منصــة العرض الخاصــة بمركز 
حمدان بن محمد إلحياء التراث في معرض 
ســوق الســفر العربي ٢٠١٥ أعداداً كبيرة 
مــن الــزوار المهتمين بالتــراث اإلماراتي، 
وذلــك خــالل اليــوم األول مــن المعرض. 
وقالت فاطمة محمد، باحث أول في إدارة 
البحوث والدراســات فــي مركز حمدان بن 
محمد إلحياء التراث: «هذه هي المشاركة 
الثانيــة للمركز في ســوق الســفر العربي 
ونحن من خالل هذه المشــاركة نحاول أن 
نبرز مبادرة وثيقتي بالتواجد ضمن منصتنا، 
انطالقا من إيماننا بأن السياحة التراثية هي 

إحدى الركائز األساســية التــي تقوم عليها 
الســياحة في العالم وشــريان حيوي للنمو 
االقتصــادي، إذ هنــاك عالقــة متبادلة بين 
الســياحة والتراث. وتهدف مبادرة وثيقتي 
إلــى اطــالع العالــم على أصالــة المجتمع 
اإلماراتــي الذي ترّوج لــه وتعّرفه بتجارب 
اإلماراتيين في الماضي كما تعرفهم بالكنوز 
التراثيــة الوطنية وبالمــوروث الثقافي ألي 
مجتمــع رغبة في خدمــة االقتصاد الوطني 

وزيادة التواصل الحضاري بين الشعوب».
التــراث  هــذا  تســويق  إن   " وأضافــت: 
والترويج له بشكل حضاري وجمالي يخدم 

الجانبين ويقــدم صورة جميلة وأصيلة عن 
المجتمــع اإلماراتــي. كمــا أننا نبــرز هذه 
التجربــة اإلماراتيــة اإلنســانية مــن خالل 
عرض الوثائق والصور القديمة، وتعد هذه 
المشاركة فرصة لتعريف الجمهور بمبادرة 
وثيقتي ودعوة لمــن لديه وثائق عن دولة 
اإلمــارات بأن يتواصل مع مركز حمدان بن 

محمد إلحياء التراث.
والجديــر بالذكر أن المركز يشــارك متمثًال 
بمبــادرة وثيقتــي التــي تهــدف إلى دعم 
التراث اإلماراتي وتوثيقه ورفده بالدراسات 
دبي - البيان والبحوث.  

أطلقت شركة بوك بيست ريت، المتخصصة 
في حجز الفنادق على مستوى العالم،موقع 
إلكترونــي هو األول من نوعه في الشــرق 
األوســط كونه يتضمن محرك بحث عمالق 
يعمل على عرض األســعار من مئات مواقع 
الحجــز الفندقــي الموثوقة علــى اإلنترنت 
من أجل تحقيق الهدف وهو توفير الســعر 
األفضــل للمســتخدم بــكل ســهولة. وقال 
بشــار الطراونــة العضو المؤســس ومدير 
عام الشــركة إن إطالق الموقع الجديد من 
دبــي يحاكي تطلعات الشــركة بــأن يكون 
موقعها في طليعة الوجهات السياحية على 

اإلنترنت وفــق أعلى معايير جودة الخدمة 
االلكترونيــة بما يتوافق والمكانة المرموقة 
التــي حققتهــا اإلمــارة كونها فــي مقدمة 
الوجهات السياحية العالمية. ويقارن محرك 
البحث أســعار حجز الفنــادق في أكثر من 
١٠٠ موقــع حجــوزات موثوقــة  تغطــي 
األغلبيــة الســاحقة مــن الســوق العالمية 
للفنادق على االنترنت. كما يقدم اقتراحات 
تلقائية لوجهات السفر وفقا لتوجهات بحث 
المستخدمين األمر الذي يسهل عملية اتخاذ 
قرار السفر للمستخدمين الذين يبحثون عن 
وجهات جديدة.               دبي - البيان

أكــد هالل ســعيد المــري، مدير عــام دائرة 
الســياحة والتســويق التجاري فــي دبي، أن 
المســاهمة المباشــرة وغير المباشرة لقطاع 
الســياحة في الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة 
دبــي تبلــغ حاليــاً ٢٠ ٪، وهو مــا يعادل ٨٠ 
مليــار درهم حيث إن اإلحصاءات تشــير إلى 
أن ناتــج دبــي بلــغ بنهاية العــام الماضي ما 
يقــارب ٤٠٠ مليار درهــم، كما أضاف المري 
إن القطــاع الســياحي يعــد واحــداً من أهم 
القطاعات الرافدة القتصاد دبي، وأن الحكومة 
تعمل على تعزيز القطاع من خالل المبادرات 
المتتالية وتشجيع االستثمار سواًء من القطاع 
الخــاص أو العام لخلق منتج ســياحي متنوع 
يلبي جميع القطاعات والجنســيات. وأكد أن 
عدد الغــرف الفندقية في دبي حالياً يبلغ ٩٥ 
ألــف غرفة وتتوقع الدائرة أن يرتفع بنســبة 
٨ إلــى ١٢ ٪ وهو ما ســيصل بإجمالي البنية 
الفندقية إلى ١٠٦٫٤ آالف غرفة فندقية، على 
أن يصل هذا العدد إلى ما بين ١٤٠ إلى ١٦٠ 

ألف غرفة بحلول ٢٠٢٠.
وأضاف فــي تصريحــات للصحافيين على 
هامــش فعاليات اليــوم األول مــن الملتقى 
أن النســبة المتوقعــة لنمــو عــدد زوار دبي 
خــالل العام الجــاري تبلغ ٨ إلى ٩ ٪، وهو ما 
سيرفع اإلجمالي إلى ١٤٫٤ مليون زائر مقارنة 
مــع ١٣٫٢ مليون ســائح زاروا اإلمــارة العام 
الماضي، مشــيراً إلى أن دبي سترتقي لتكون 
رابع أكبر وجهة ســياحية في العالم من حيث 
عدد الزوار الدوليين خالل العام المقبل كحد 
أقصى مقارنــة بمركزها الخامــس حالياً، كما 
ستستمر في النمو إلى أن تبلغ صدارة القائمة 

خالل السنوات المقبلة.

وأضــاف إن عــدد الليالي الفندقيــة في دبي 

بلغ العام الماضي ٤٤٫٧ مليون ليلة ســاهمت 
في رفــد ما يفوق ١٥٫٢ مليار درهم بشــكل 
مباشر القتصاد اإلمارة، دون احتساب اإلنفاق 
الخارجي (المطاعم والتســوق وتذاكر السفر 
وغيرها)، مشــيرا إلى قطاع ســياحة األعمال 
استحوذ على نحو ٢١ ٪ من إجمالي عدد زوار 
دبي العام الماضــي أو ما يعادل ٢٫٧٧ مليون 
ســائح أعمال، بينما بلغ عدد السياح القادمين 
لزيــارة أقاربهم أو أصدقائهم في اإلمارة نحو 

٢٫٢ مليــون ســائح أو مــا يمثــل ١٧ ٪، فــي 
حين تصدر قطاع الســياحة الترفيهية القائمة 
باســتحواذه على أكثر مــن ٥٩ ٪ من إجمالي 

الزوار أو ما يعادل ٧٫٧٩ مليون زائر.  
وأكد أن متوســط اإلقامة في دبي بالنسبة 
لســائح األعمــال يبلغ ٥٫٥ أيــام، و١١٫٥ يوماً 
للســائح العائلي، بينما يبلغ بالنســبة لســائح 

الترفيه ٧٫٥ أيام. 
من جهــة أخرى أكد المــري أن ٧٥ ٪ من 

ســياح دبي أقاموا بفنادقهــا أو ما يعادل ٩٫٩ 
ماليين ســائح، في حين اختــار ٢٢ ٪ اإلقامة 
لدى عوائلهم المقيمة في اإلمارة أو ما يعادل 

٢٫٩ مليون سائح.

وفي رده عن ســؤال البيــان االقتصادي حول 
أســعار فنادق اإلمارة أكد المــري أنه ورغم 
الزيــادة المهمة في عــدد الغــرف الفندقية 

في دبي إال أن أســعار الفنادق مســتمرة في 
مســتوياتها المرتفعــة خصوصــاً فــي أوقات 
الــذروة، وأضــاف قائًال: "أســعار فنادق دبي 
مــن األعلى عالمياً، وهذا يضــر قليًال بالمنتج 
السياحي في اإلمارة خصوصاً في ظل استمرار 
التحديــات العالميــة التــي يواجههــا قطــاع 
الســياحة، وآخرها أزمة الروبل الروسي التي 
أدت إلــى انخفــاض عــدد الزوار من روســيا 
بنســبة ٢٢ ٪ وتباطــؤ االقتصــاد األوروبــي 
وارتفاع الدوالر. نتمنى أن تنخفض األســعار 
في المســتقبل القريب، لكن توقعاتنا تشــير 
إلى أن األسعار ستشهد استقراراً العام الحالي 

والمقبل على أكثر تقدير".

وأكــد أن نمو إجمالي إنفــاق زوار دبي العام 
الماضــي قد بلغ مــا يقارب ٨ ٪ كما ســاهم 
التحسين المستمر في عوامل الجذب السياحي 
في زيادة متوســط اإلقامة فــي دبي إلى ٧٫٨ 
أيــام، وهي فتــرة تفوق نظــيرتهــا في لندن 
ومماثلــة لما هــي عليه في نــيويــورك، كما 
سيتم إضافة وجـــهات سياحية جديدة حيث 
ســيفتـــتح المزيد من المعالم والفنادق في 
٢٠١٥ و٢٠١٦ والتــي تتضمن معالم وتجارب 

سياحية وفنادق ومطاعم جديدة.

أكد هالل ســعيد المري أن السعودية والهند 
تصدرتا قائمة األســواق المصدرة للسياح إلى 
دبي بنســبة ١٠ ٪ أو ما يعــادل ١٫٣٢ مليون 
ســائح لكل منهما، في حين جــاءت المملكة 
المتحــدة ثالثــة بـــ٨ ٪ أو مــا يعــادل ١٫٠٦ 
مليــون ســائح، ثم عمــان في المركــز الرابع 
بـ٧ ٪ (٩٢٤ ألف ســائح) في حين تقاســمت 
كل مــن الواليات المتحدة وباكســتان المركز 
الخامس بنســبة ٤ ٪ أو ما يعــادل ٥٢٨ ألف 
ســائح لكل منهمــا، في حين جــاءت المراكز 
التاليــة: الكويت ثم إيــران فألمانيــا وأخيراً 
روســيا في المركز العاشــر. وأضــاف المري 
إن رومانيا حققت نســبة النمــو األكبر ضمن 
األســواق الرئيســية، بنســبة نمو فـــي عدد 
ســياحها إلى دبي بلغ ٦٤ ٪ مـــتبوعة ببولندا 
٥١ ٪ فالتشيك بنسبة ٢٨ ٪ في حين تقاسمت 
كل من الصين ومصــر المركز الرابع بنمو ٢٧ 
٪، كمــا جــاءت نيجــــيريــا وكينيــا واألردن 
وتركيا والبرازيل في المراكز من السادس إلى 
العاشر بنســبة نمو ٢٦ و٢٤ و١٩ و١٥ و١٤ ٪ 

على التوالي.

أكدت الدكتورة فاطمة آل شرف، مدير أول 
إدارة العمليات وتطوير الشركاء، والمشرفة 
على استراتيجية الترويج للسياحة العالجية 
فــي مدينة دبــي الطبيــة أن نســبة النمو 
المتوقعة للســياحة العالجية فــي المدينة 
خــالل العام الجاري تبلــغ ٢٠ ٪ لتصل إلى 
٢٨٨ ألــف مقارنة مع أرقــام العام الماضي 
والتــي كانت تشــير إلى ٢٤٠ ألف ســائح 

عالجي.

ويمثل السّياح القادمون إلى المدينة الطبية 
لغايــات العالج ما نســبته ١٥ ٪ تقريباً من 
الذين  المرضــى والمراجعين  إجمالي عدد 
فــي العــام ٢٠١٤، والبالــغ عددهــم ١٫٢ 
مليــون مريــض ومراجــع. ووفقــاً ألحدث 
البيانات الصادرة عــــن المدينة والمتعلقة 
بالســياحة العالجية، فــإن الغالبية العظمى 
مــن المرضى والمراجعيــن يأتون من دول 
مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط، 
وتتصدر عالجات العقم والتجميل واألسنان 
والقلــب وجراحة العظــام قائمة العالجات 

األكثر طلباً. 

من جهــة أخرى أكــدت مديــر أول إدارة 
العمليات وتطوير الشــركاء في مدينة دبي 

الطبيــة أن المرحلــة الثانيــة مــن المدينة 
قــد تــم افتتاحهــا بالفعــل خالل الشــهر 
الماضي، حيث تركز المؤسسات والعيادات 
الموجودة بها على سياحة النقاهة، خصوصاً 
من دول الخليج، مشــيرة إلــى أن المدينة 
تعمل حالياً على نشــر الوعي بهذه السياحة 
خصوصــاً في ظل تنامــي الطلب على هذه 
التخصصــات. كمــا أكــدت أن التخصصات 
األكثــر اســتقطاباً للســياح العالجيين هي 
التقليدية مثل التجميــل وجراحات القلب، 
بينما تتمثل نسبة النمو األكبر في تخصصات 
غيــر التقليدية وعلــى رأســها رعاية ذوي 

االحتياجات الخاصة.

توقعــت هيئــة الصحــة في دبــي تحقيق 
عائــدات مالية تصل إلــى ٢٫٦ مليار درهم، 
مــن إجمالي ٥٠٠ ألف شــخص من قاصدي 
الســياحة العالجية المتوقعيــن بحلول عام 

 .٢٠٢٠
وأضافــت آل شــرف إن عــدد المراكــز 
الطبيــة في المدينة يبلــغ حالياً ١٣٠، بينما 
يبلغ عــدد األخصائييــن العامليــن فيها ما 
يفوق ٤٥٠٠ أخصائي، مشيرة إلى أن مدينة 
دبــي الطبية تعتبر اليوم أكبــر مدينة حرة 
طبية في العالم بمساحة إجمالية تقدر بـ٢٧ 

مليون قدم مربعة.

قــال حمــد بــن مجــرن نائــب رئيــس أول 
نائــب رئيــس أول لمكتــب دبــي للفعاليات 
والمؤتمرات، لـ «البيان االقتصادي»، أن إنفاق 
الســياح البحرييــن الذيــن زاروا دبــي العام 
الماضــي، بلــغ ٤٣٠ مليون درهم، بمتوســط 
١٢٠٠ درهم للســائح البحــري الواحد، دون 
احتساب ســعر الرحلة. مشيراً إلى أن السائح 
البحــري يعد ثاني أكبــر الســياح إنفاقاً بعد 
ســائح األعمال. وأضاف أن اإلمارة اســتقبلت 
مــا يفوق ٣٥٨ ألف ســائح بحري خالل العام 
الماضي، متوقعاً أن يصل العدد إلى ٤٢٥ ألف 
ســائح خالل العــام الجاري، بنمــو ١٩ ٪، في 
حين سيصل العدد إلى ٤٥٠ ألف سائح بحلول 
العام المقبل ٢٠١٦. وأوضح أن عدد الســفن 
البحرية التي استقبلتها اإلمارة  العام الماضي، 
بلغ ٩٤ ســفينة، على أن يصل العدد إلى ١١٥ 
سفينة العام الجاري، و١٢٥ سفينة في ٢٠١٦، 
مشــيراً إلى أن دبي حققت رقماً قياســياً في 
يناير الماضي،  عندما اســتقبلت في مرتين ٥ 
ســفن بحرية دفعة واحدة، في حين اســتقبل 
ميناء راشــد البحري أكثر من ١٥٠ ألف سائح 

خالل نفس الشهر.

وأشــار إلى أن مشــاركة القطــاع البحري في 
دبي معرض سوق الســفر العربي في نسخته 
الحاليــة، يعتبــر اســتثنائياً، نظراً ألنه يشــهد 

مشــاركة تحالف بحــري من دبــي وأبوظبي 
والشــارقة وعمان وقطر، ضمن منصة واحدة، 
تحت اســم «كروز أرابيا»، مشيراً إلى أن هذه 
الخطــوة تعتبر إيجابية جداً، نظراً ألن الوجهة 
الســياحية البحرية لدول الخليج، تعتبر وجهة 

واحدة. 

وتشــارك «كروز أرابيا»، المبادرة المشــتركة 
بين وزارة الســياحة في سلطنة ُعمان وهيئة 
أبوظبي للســياحة والثقافة ودائرة الســياحة 
والتســويق التجاري في دبي، إلى جانب هيئة 
اإلنماء التجاري والســياحي بالشارقة والهيئة 

العامة للســياحة في قطر، أحدث شــركاء في 
هذه المبــادرة، في "معرض ٢٠١٥،". ويعمل 
تحالف «كروز آرابيا» كشــراكة متحدة آخذة 
بالتوســع، لتطويــر اســتراتيجيات تهدف إلى 
تعزيز الســياحة البحريــة، وتجربة الزوار في 
المنطقة. وتســعى هيئات الســياحة الخمسة 
من خالل مشــاركتها في معرض سوق السفر 
العربــي هــذا العام، إلــى الترويــج للمنطقة 
بكاملها، واستقطاب المزيد من سفن الرحالت 
البحريــة للســفر لهذه المنطقة، ال ســيما أن 
معرض الســفر العربي يشــكل أكبــر  وأهم 
منصة في الشــرق األوســط، تجتمع فيها أبرز 

الجهات المعنية في قطاع السياحة .



ذكر فريدي فريد المدير العام اإلقليمي لفنادق 
ومنتجعات غلوريا، إن ألف جناح سوف يخضع 
للتجديــد في هــذا الصيف التجديــدات تتنوع 
مــا بيــن األجنحة التــى مع غرفة نــوم واحدة 
أوغرفتيــن، وذلــك كجــزء من خطــة التجديد 
واسعة النطاق، والتي بلغت تكلفتها ١٦ مليون 
درهم. وسوف يخضع ١٥٠ جناحاً يغطي خمسة 
طوابــق مــن الفنــدق لعملية تجديــد داخلية 
مثيرة لإلعجاب، لتلبيــة أحدث االتجاهات في 
التصميم. وســوف يتم تجهيز األجنحة الجديدة 
بأساســيات عصرية وتجهيزات حديثة، وكذلك 

بأثاث حسب الطلب.

قال كريم بيزيد، المدير العام لفندق أوبروي 
دبــي، نخطــط في الفتــرة القريبــة المقبلة 
إلــى افتتــاح فندق جديد فــي دبي خصوصاً 
بعــد النجــاح الكبير الــذي شــهده أوبروي 
دبي الواقع في منطقــة الخليج التجاري في 
قلــب العاصمة، وقال إن الشــركة تبحث مع 
المســتثمرين التوســع في اإلمــارات عموماً 
ودبي بشــكل خــاص متوقعــاً أن يصل عدد 
فنادق المجموعة بحلول العام ٢٠٢٠ إلى ٥، 
خصوصاً وأن معدالت اإلشــغال تصل إلى ما 
يقــارب ٩٠ ٪ على مــدار العام، وهو األعلى 

عالمياً وما يعني أن الطلب يفوق العرض.

 –

تخطــط إمارة دبي إلضافــة أكثر من ٦٥ ألف 
غرفة فندقية في الفترة ما بين ٢٠١٥ و٢٠٢٠، 
وذلك تماشــياً مع خطط اإلمــارة الرامية إلى 
استقبال ما يفوق ٢٠ مليون سائح بحلول العام 
٢٠٢٠، ومضاعفة مســاهمة القطاع الســياحي 
فــي ناتج اإلمارة ليصل إلى ٣٠٠ مليار درهم. 
وصــرح مصدر في القطــاع الفندقي بدبي أن 
إجمالي قيمة هذه المشــاريع سيصل إلى ٨٧ 
مليــار درهــم، ســتتوزع على أكثــر من ٥٥٠ 
منشــأة فندقيــة جديــدة ليصل عــدد فنادق 
اإلمــارة بحلــول هذا العــام لما يقــارب من 
١٢٠٠ منشــأة فندقية، مشــيراً إلــى أن هذه 
القيمة تشمل فقط الفنادق من دون احتساب 
المشاريع السياحية العديدة التي تعمل عليها 

حكومة اإلمارة.

وأعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في 
دبي أن ما يقارب ١٧ ألف غرفة قيد اإلنشــاء 
في اإلمارة ســتفتح بحلــول نهاية العام ٢٠١٧ 
كحد أقصى، وهو ما يرفع مخزون اإلمارة من 
الغــرف في هــذا العام إلــى ١١٠ آالف غرفة 
فندقيــة. كما أشــارت إلى أن دبي ســتحتاج 
إلــى إضافة مــا يقارب ٦٦ ألــف غرفة ليصل 
مخزونهــا مــن الغــرف إلى ١٦٠ ألــف غرفة 
فندقية بحلول ٢٠٢٠ لمواكبة النمو المتواصل 
في عدد السياح والذي يقدر ما بين ٧ إلى ٩٪ 
ســنوياً، إضافة إلى جهودها مــن أجل تحقيق 

رؤية ٢٠٢٠.

وأشار ماجد المري مدير إدارة تصنيف الفنادق 
فــي الدائــرة لـ"البيــان االقتصــادي" إلى أن 
الفنادق من فئة ٥ و٤ نجوم سيكون لها نصيب 
كبيــر فــي هذه المشــاريع حيث ستســتحوذ 
على أكثر من ٦٣٪، في حين ســتذهب النسبة 
الباقيــة إلى الفئات األقل إضافة إلى الشــقق 
الفندقية الفاخرة والعادية، موضحاً أن القيمة 
االســتثمارية ألي فندق تختلــف بين الفئات 
إضافة إلى المنطقة التي سيفتتح فيها الفندق. 
وأضــاف: القيمة االســتثمارية لفندق ٥ نجوم 
داخل المدينة تبلغ ما يقارب ٦٠٠ ألف درهم 
للغرفة الواحدة، بينما قد تصل إلى ٥٫٥ ماليين 
درهــم للغرفة في نخلة جميــرا مثًال بما فيها 
قيمة األرض، في حين تبلغ القيمة االستثمارية 
للفنادق من فئــة ٤ نجوم تتراوح ما بين ٣٠٠ 
إلى ٨٠٠ ألــف درهم حســب نوعية الفندق 
(منتجــع أو مبنــى طولــي) وحســب مكانه. 
من جهــة أخرى أكد المــري أن عدد الفنادق 
اإلجمالــي في دبي ســيبلغ ٦٦٢ فندقاً بســعة 
إجمالية ٩٧٥٠٠ غرفة فندقية، في حين سيبلغ 
هذا العدد ٧٤٩ فندقاً بسعة إجمالية ١١٤ ألف 

غرفة فندقية بحلول ٢٠١٦.

مــن جانبه قال خلف الحبتــور، رئيس مجلس 
إدارة مجموعــة الحبتــور: نعمــل اآلن علــى 
تســريع وتيرة العمــل في مشــروع الحبتور 
سيتي الذي تبلغ تكلفته ١١ مليار درهم، حيث 
سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، الذي سيمثل 
طفرة جديدة في البنية الفندقية والســياحية 
إلمارة دبي، ســواًء على مســتوى عدد الغرف 
الفندقيــة الذي يبلــغ أكثر مــن ١٦٠٠ غرفة، 
أو على مســتوى نوعيــة هذه الفنــادق التي 
ســتديرها مجموعة ســتاروود العالمية، التي 
تعتبر من أفخم وأرقى العالمات الفندقية في 
العالــم، والمتمثلة في فندق ســانت ريجيس 

الــذي يتمّيــز بمعاييــر جديــدة فــي الترف 
والرفاهية ويضــم ٢٣٥ غرفة فخمة، بينها ٤٩ 
جناحــاً أنيقــاً. إضافة إلى دبليو دبي - شــارع 
الشــيخ زايد الذي ســيقّدم تجربــة رائعة في 
نمــط الحياة العصري، حيــث يضم ٣٥٥ غرفة 

فخمــة بينهــا ٦٠ جناحاً، فضًال عــن ٦ أجنحة 
مــن  األول  إكســتريم"  "واو  وجنــاح  "واو"، 
نوعه في العالم، ثم في األخير فندق ويســتن 
دبي - شــارع الشــيخ زايد، الــذي يوفر أجواء 
م تجربة غنّية وممتعة  مناسبة لالسترخاء وُيقدِّ

للحــواس، ويتضّمن ٨٦٣ غرفــة و١٤٦ جناحاً 
بينهــا جناح رئاســي وجناح ملكــي. وأضاف: 
دبــي تعد اليــوم واحدة من أفضــل الوجهات 
السياحية العالمية.. وكمثال فقد زار دبي مول 
العام الماضي ٤٥ مليون شخص، وهو ما يفوق 
عدد زوار لوس أنجلوس وســان فرانسيســكو 
مجتمعتين في الفترة نفســها. وأشــار إلى أن 
الفنــادق األربعة لن تكون األخيرة للمجموعة 
حيث تدرس في الوقت الحالي عدة أماكن في 

دبي الفتتاح فنادق جديدة قبل ٢٠٢٠.

وقــال نيــل جونــز، رئيــس قســم المبيعات 
والتســويق لمنطقة الشــرق األوسط وإفريقيا 
في ماريــوت الدوليــة، إن مجموعة ماريوت 
العالميــة إلدارة الفنادق ستســتمر في افتتاح 
فنــادق جديدة في دبي إلــى أن تصل إلى ما 
يفــوق ١٠ آالف غرفــة فندقية بحلــول العام 
٢٠٢٠، مؤكداً أن هذه المشاريع قد تم إقرارها 
قبــل أن تفــوز دبي بحــق اســتضافة معرض 
اإلكســبو ٢٠٢٠، مشــيراً إلــى أن بعــض هذه 
المشــاريع ســتكون بالقرب من مقر اإلكسبو 

مــن أجل االســتفادة مــن فرص النمــو هناك 
خصوصــاً في ظــل قربه من مطــار آل مكتوم 
الدولي الذي يمثل مســتقبل اإلمارة في قطاع 
الطيران. وأشار في ما يخص تشبع اإلمارة من 
فنادق الخمس نجوم خصوصاً أن هذه الفنادق 
سيكون أغلبها من هذه الفئة، إلى أن دبي كما 
تحتــاج إلى فنادق اقتصاديــة تحتاج أيضاً إلى 
تعزيــز مخزونها من الفنادق الفاخرة، مشــيراً 
إلى أن طبيعة الســائح إلى دبي تختلف كثيراً 
عن طبيعة الســائح العالمــي خصوصاً في ظل 
المكانة التي تلعبها اإلمارة في ما يخص سياحة 

األعمال والمؤتمرات.

التنفيذي  الرئيــس  باســكال جوفيــن،  وقــال 
للعمليات فــي مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 
لمناطق الهند والشــرق األوسط وإفريقيا، إن 
المجموعــة تعتــزم افتتــاح أول فندق يحمل 
عالمــة «هوتيل انديغو» في دولــة اإلمارات، 
حيــث وقعــت إدارة المجموعــة اتفاقية مع 
مجموعة «ســن فالور» الفتتــاح الفندق الذي 
ســيضم ٢٨٥ غرفة ُمصصمــة بعناية في دبي. 

وسيكون الفندق من أحدث الوجهات الفندقية 
الفخمــة بالدولــة، حيث ســيتم تصميمه وما 
سيقدمه من مرافق وخدمات ومطاعم فاخرة 
اح الذين لديهم تجربة في  ليلبي تطلعات السيُّ
مجــال الضيافة والباحثين عــن تجربة فريدة. 
وأضــاف،  تعتبر عالمة "هوتيــل إنديغو" من 
أكثر عالمة الفنادق "البوتيك" نمواً في العالم، 
ولهذا خططنا الفتتاح أحد فنادق هذه العالمة 
فــي دبــي بكونهــا إحدى أكثــر المــدن نمواً 
وحيويــة فــي العالم. نحن نــدرك أن ضيوفنا 
يفضلــون هذه التجربة المميــزة التي تعكس 
طبيعة وثقافة المنطقة التي يقع فيها الفندق، 
ولقد ُسررنا بالتعاقد مع مجموعة "سن فالور" 
التي تعمل على أول مشــروع لها ضمن قطاع 
الضيافة، حيث إننا واثقون أن الفندق سيصبح 
بعــد انتهائــه فــي العــام ٢٠١٧ أحــد أفضل 
الوجهات للزوار سواًء للعمل أو الترفيه. وأكد 
أن مجموعة فنــادق إنتركونتيننتال تمتلك ١٨ 
فندقــاً في دولة اإلمــارات، ومــن المقرر أن 
تفتتح ١٠ فنادق أخرى خالل السنوات الثالث 

الى الخمسة المقبلة.

مــن جانبه قــال بوجــرا بيربروغلــو الرئيس 
التنفيذي الجديد لمجموعة فنادق ريكســوس 
العالميــة، تســتعد دبــي المدينــة الجميلــة، 
الســتضافة معرض اكســبو العالمــي في عام 
٢٠٢٠، وهذا بدوره يدفــع عجلة التطوير في 
قطاع الفنادق والسياحة، وكذلك في المطاعم 
الجديدة والعديد من المنتجات االخرى، وهذا 
هو أحد األسباب الرئيسية من بين عدة أسباب 
أخرى القدام مجموعة ريكســوس لنقل مقرها 
الــى دبي هــذه المدينة المزدهــرة. وأضاف 
بوجــرا، ان ريكســوس تســتعد لتوســع غير 
مسبوق في دبي وعالمياً في المرحلة المقبلة 
حيث تعتزم تنفيذ خطط مســتقبلية للتوســع 
بانشاء نحو ٢٢ فندقاً جديدا في عدد من دول 
العالم، مشــيرا الى انها تمتلــك حاليا نحو ٣٠ 
فندقــا ومنتجعا في ١١ بلدا حول العالم. وأكد 
أن مجموعة ريكســوس تهدف لمضاعفة حجم 
محفظتها في غضون السنوات الخمس المقبلة 
وتسعى للتطوير المتواصل لضمان عملية النمو 
المســتدام للعالمة التجارية، وأنه يشكل جزءاً 
من األهداف التنموية للمجموعة لعام ٢٠٢٠.

بدوره أكد كريســتوف النديــه، المدير العام 
لـ"أكور الشرق األوسط" على أن فوز اإلمارات 
دبي بإكســبو ٢٠٢٠ دفع معظــم المجموعات 
الفندقيــة إلــى تحويــل أنظارها صــوب دبي 
والدولــة بصفــة عامة، لالســتفادة من الزخم 
التنموي الكبير الذي ستشهده السنوات الست 
القادمــة، مشــيراً إلــى ان أكور تجــري حالياً 
مشاورات ومناقشات الفتتاح فنادق في مدينة 
المطــار التي ستســتضيف اإلكســبو. وأكد أن 
المجموعة الفرنســية التي تملك في محفظتها 
٦ عالمــات فندقية، تملك فــي خططها افتتاح 
عــدة فنــادق في دبي خــالل الفتــرة ما بين 
٢٠١٥-٢٠١٦، تتــوزع من بينها أداجيو البرشــا 
دبــي (٢٠١ غرفــة) وأيبيس المركــز التجاري 
٢ الذي ســيفتتح في العام ٢٠١٦ بســعة ٥٨٨ 
غرفة، كما وقعت المجموعة على عقد إلدارة 
فندق أيبيس المركز التجاري العالمي ٢ بدبي 
الــذي يتألف مــن ٥٨٨ غرفة فندقية وســيتم 
افتتاحه رســمياً خالل العام ٢٠١٦. كما أشــار 
النديه إلى أن المجموعة وقعت اتفاقية إدارة 
مــع شــركة «نخيــل» العقارية لتشــغيل أول 
فنادق عالمتها التجارية «إيبيس ســتايلز» في 
المنطقة. وتم إنجاز نســبة كبيرة من األعمال 

اإلنشائية للفندق.

إعداد: عبدالرحيم الطويل - غرافيك : محمد أبوعبيدة
تواصل إمارة ديب تعزيز بنيتها الفندقية، حيث وصل إجاميل الغرف يف الفنادق والشقق الفندقية يف بنهاية الربع األول من العام 

الجاري إىل 92396 غرفة بنمو 9 % مقارنة مع 84534 غرفة بنهاية الربع األول من العام 2014، واستحوذت الغرف الفاخرة (5 نجوم 
للفنادق وديلوكس للشقق الفندقية) ما يفوق 42 % من إجاميل عدد الغرف. وتأيت هذه الزيادة يف عدد الغرف متاشياً مع رؤية 
حكومة ديب لتطوير القطاع السياحي، والتي تهدف إىل الوصول إىل 20 مليون سائح و160 ألف غرفة فندقية بحلول العام 2020.
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% 87
معدل إشغال فنادق ديب خالل الربع 

األول ، وساهم تعدد الفعاليات يف هذا 
الرقم املرتفع خصوصاً مهرجان التسوق 
ومعريض الصحة وجلفود، باإلضافة إىل 

العطل املدرسية يف بلدان الخليج 
وآخرها عطلة الربيع.

% 10
انخفضت أسعار فنادق ديب بنسبة 

ترتاوح ما بني 5 إىل 10 % خالل 
الربع األول ، ويرجع السبب الرئييس 
يف هذا االنخفاض إىل الزيادة الكبرية 

يف عدد الغرف الفندقية يف اإلمارة.

% 35
حصة قطاع األعامل واملؤمترات واملعارض من 

إجاميل زوار ديب خالل الربع األول ، ويتميز سائح 
األعامل مبتوسط إنفاقه املرتفع، الذي يصل إىل ما 

يفوق 7 آالف درهم يومياً، مقارنة مع 1500 درهم 
لسائح الرتفيه.

160
ألف غرفة فندقية تهدف ديب إىل امتالكها بحلول 
العام 2020 ، وذلك تحقيقاً لرؤية اإلمارة لتطوير 
القطاع السياحي، حيث تبعاً للخطة ستكون هذه 
الغرف قادرة عىل استقبال 20 مليون سائح، التي 

تطمح  يف استقبالهم بحلول العام نفسه.

9962
شقة ديلوكس

15056
شقة ستاندرد
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يســتعرض قطــاع الســياحة فــي أبوظبي 
محفظتــه األكبــر مــن منتجــات القطــاع 
الســفر  الســياحي خــالل معرض «ســوق 
العربــي». ومــن المتوقــع أن يســتقطب 
المعرض أكثر مــن ٢٣ ألف خبير متخصص 
في قطاع الســفر، فضــًال عن نخبة من أهم 
الفنادق الرائدة، وشــركات إدارة الوجهات 
السياحية،  الرحالت  ومشــغلي  الســياحية، 
ومناطــق الجذب الســياحي فــي أبوظبي؛ 
وسيتم التركيز بشــكل واسع 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 
وهي: منتجــع «جزيرة زايا نــوراي» فائق 
الفخامــة؛ و«فنــدق ونادي ضبــاط القوات 
المســلحة» في أبوظبــي، و«مدينة ألعاب 
الهيلــي» بمدينة العيــن؛ و«الغاليريا مول» 
في جزيرة الماريــة؛ وفندق «جراند حياة» 
العين،  أبوظبــي؛ ومنتجــع «البــادا» فــي 
اإلمــارات»؛ وخدمــة  و«منتجــع حديقــة 
«جالبوت» للنقل المائي التي سيتم إطالقها 

قريباً.
إدارة  النعيمــي، مديــر  مبــارك  وقــال 
الترويــج والمكاتــب الخارجيــة في «هيئة 
أبوظبي للســياحة والثقافــة»: «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. كما نســعى 
إلــى حفــز قطاع الســفر اإلقليمــي بهدف 
دعم فعاليات موســم الصيف وتعزيز النمو 

والطلــب على منتجاتنا خــالل فترة الهدوء 
المعتادة في أشهر الصيف».

الماضي  العــام  النعيمي: «شــهدنا  وأضاف 
نمواً بنســبة ٢٠٪ في أعــداد زوار أبوظبي 
خــالل أشــهر يونيــو ويوليــو وأغســطس، 
إضافة إلى تســجيل زيادة الفتة من أسواقنا 
الخليجي  التعاون  المستهدفة بدول مجلس 
والهند وأوروبا. ومن خالل ‘موســم صيف 

أبوظبــي’ الــذي تمتد فعالياته لـــ ٨٧ يوماً 
في مختلف أنحاء اإلمارة، نتوقع أن نسجل 
هــذا العام زيادة إضافية فــي أعداد الزوار 

ومعدالت إشغال 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 
الحفالت الموســيقية، والعــروض العالمية، 

واألعمال الكوميدية، والعروض المســرحية 
لألطفال، وأنشطة الترفيه العائلية المميزة.

وبالتعــاون مع أهم منظمــي الفعاليات 
فــي دولة اإلمــارات، تســتضيف الهيئة ١٢ 
فعالية كبرى في اإلمــارة، فضًال عن تنظيم 
٦٣ عرضاً متميزاً فــي أنحاء مدينة أبوظبي 
والعيــن والمنطقة الغربيــة وذلك لتقديم 
تجربة ترفيهيــة متكاملة للزوار والمقيمين 
علــى حــد ســواء. ويكتمــل ســحر هــذه 
الفعاليات مع العروض الخاصة التي تقدمها 
فنــادق اإلمارة، وكذلك العروض الترويجية 
االعتياديــة والســحوبات الكبرى في مراكز 
التســوق. ويركز جنــاح الهيئة هــذا العام 
على ٣ وجهات رئيسية هي العين، وجزيرة 
ياس، و«متحف اللوفر أبوظبي» في جزيرة 

السعديات.
وأشار الطارق العامري، المدير التنفيذي 
لحلبة مرســى ياس، إلى أن «ســباق جائزة 
للفورمــوال  الكبــرى  للطيــران  االتحــاد 
الحضــور  مســتويات  أعلــى  ســيحقق   «١
الجماهيري بنهاية الموسم في شهر نوفمبر 
٢٠١٥، وسيتم اســتعراض ذلك على أجندة 

مناقشات «معرض سوق السفر العربي».
أما «متحــف اللوفر أبوظبــي»، فيحظى 
بمســاحة مخصصــة تضم صــوراً للمتحف 

وملصقات لألعمال الفنية التي ســيعرضها. 
كما ســيتم عرض عدة مقاطــع فيديو على 
شاشــة بالزما توضح عملية إنشــاء المبنى 
الجديــد مــع اســتعراض أهــم معروضات 

المتحف.

وستشــارك مدينــة العين من خــالل عدة 
وجهات مميزة مثــل «مدينة ألعاب الهيلي 
و»منتجــع البــدع« ألول مــرة، فضــًال عن 
المشــاركة الثانيــة لكل من »فنــدق آيال« 

و»منتزه ومنتجع العين للحياة البرية«.
ويشــارك في جناح أبوظبي أيضاً شــركة 
»زايــا للضيافة« المحليــة التي تدير منتجع 
»جزيــرة زايــا نــوراي« الهادئ. ويســتمد 
هذا المنتجــع الفاخر تســميته من الكلمة 
العربية »نور«؛ وهو يشــكل وجهة مفعمة 
بالخصوصية على مســافة قريبة من جزيرة 
فيــال   ٣٢ المنتجــع  ويضــم  الســعديات. 
فندقيــة فخمــة، و٣ منافذ لتنــاول الطعام 
والمشــروبات، باإلضافــة إلى ٢٣ مســكناً 
خاصاً، وفلــًال مطلة على الواجهــة المائية، 
مما يجعلــه خياراً فريــداً للترفيــه الفاخر 
ووجهة تواكب متطلبات الوفود الزائرة من 

الشركات.

وقــال ســتيفن جــي، مديــر العمليات في 
المنتجــع الفاخر: »يجّســد منتجع ‘جزيرة 
زايــا نــوراي’ عالماً من الرفاهيــة الفاخرة، 
حيث يتيح للضيوف مــن المنطقة والعالم 
االسترخاء وتجديد حيويتهم ونشاطهم في 
أرقى الوجهات التي تفتح أبوابها اليوم أمام 
الشركات. وتتمحور رســالتنا خالل معرض 
‘سوق الســفر العربي’ حول منتجع ‘جزيرة 
زايا نوراي’ الذي يشكل مالذاً مدهشاً يحفل 
بلمسات شــخصية اســتثنائية، حيث يمكن 
للضيوف اإلقامة وتناول أشــهى المأكوالت 
واالســتمتاع بمنتجع السبا الصحي أو ترفيه 

أنفسهم على أرض الجزيرة«.
وألول مرة في »ســوق السفر العربي«، 
تنضــم إلى جنــاح الهيئة شــبكة »جالبوت 
للنقــل البحــري« التي تســعى خالل وقت 
الحــق من العام الجاري إلى توفير خدمات 
نقل مائي بمواعيد محددة وخدمات تأجير 

القوارب في العاصمة.
التنفيذي  الرئيس  وقال شــكيب بوعياد، 
في شبكة »جالبوت للنقل البحري«: »تطمح 
‘جالبــوت’ ألن تندرج ضمــن قائمة أفضل 
األنشــطة الســياحية للزوار فــي أبوظبي، 
ونهــدف أيضاً إلى جذب مزيد من الســياح 
إلــى العاصمــة عبر طــرح طــرق جديدة 
ومبتكــرة الستكشــاف وجهــات ومعالــم 
المدينــة. ويســعى فريق ‘جالبــوت’ خالل 
مشــاركته في ‘ســوق الســفر العربي’ إلى 
تعزيــز الوعي حــول الشــبكة ضمن قطاع 
الســياحة والســفر في الشــرق األوســط. 
وسيواصل الفريق الترويج لعالمة ‘جالبوت’ 
والتشــجيع على إبرام شــراكات مثمرة في 
القطــاع؛ وباعتبارنا شــركة محلية، لذا فإن 
الشــرق األوســط تحظــى بأهمية  منطقة 
كبيرة بالنسبة لنا من حيث الترويج لهويتنا 

المؤسسية ومدينة أبوظبي بشكل عام«.
المشــاركة  الهيئــة أيضاً  ويشــهد جناح 
األولى لـــ »فنــدق ونادي ضبــاط القوات 
المســلحة« الــذي كان في الســابق مجمعاً 
ترفيهيــاً للقــوات المســلحة اإلماراتية في 
أبوظبــي، وبات اليوم وجهــة عامة تواكب 
والتدريب  المؤتمرات  اســتضافة  متطلبات 
المخصصة  والمعارض والحفالت واألنشطة 

لجميع أفراد العائلة.

أعلنت مجموعة فنادق انتركونتيننتال أمس 
عــن توقيــع اتفاقيــة مع شــركة «دايموند 
ديفلوبــرز» العقارية، الفتتــاح ثاني فندق 
يحمل عالمة «هوتيل إنديغو» في اإلمارات. 
وســيتم افتتاح الفندق الذي ســيضم ١٧٠ 
غرفــة خالل الربع األول مــن العام ٢٠١٧، 
وسيقع ضمن المدينة المستدامة، المشروع 
األول مــن نوعــه فــي المنطقــة، والــذي 
يلبي أعلــى المعايير البيئيــة واالجتماعية 
والتجاريــة مــن خالل اتباع نهج مســتدام، 
ليكــون بذلك واحــداً من أهم المشــاريع 
الرائدة على مســتوى المنطقة في السياحة 

البيئية وحماية البيئة عالمياً. 
وسيكون مبنى الفندق مكتفياً ذاتياً العتماده 
على موارد الطاقة الشمســية، وستتم إعادة 
تدويــر المياه التــي ســينتجها، إضافة الى 
إعــادة فــرز النفايات عنــد المصدر بهدف 
إعادة تدويرها. كما ســيوفر الفندق خدمة 
الحافــالت التي تعمــل بالطاقة الشمســية 
لضيوف الفنــدق للتنقل إلى منطقة «داون 
تــاون» القريبة.  وســيضم مجمــع الفندق 
مناطــق ســكنية ومدرســة صديقــة للبيئة 
ومركزاً مجتمعياً ونادياً للفروسية ومواقف 
ســيارات مغطــاة ومزرعة عضوية ســتوفر 

حاجــات مجتمــع الفنــدق من األعشــاب، 
إضافة إلى مرافق جذب ســياحية من بينها 
القبة الســماوية ومدرج عشــبي الستضافة 
الفعاليات. ويعتبر الفندق مثالياً للمسافرين 
الستكشــاف أحدث المشــاريع المستدامة 
في إمارة دبي، ســواء كان مقصدهم قضاء 
األعمــال التجاريــة أو الســياحة أو لحضور 

فعاليات اكسبو دبي ٢٠٢٠. 
وســيتمكن ضيــوف الفنــدق مــن التمتع 
بمجموعة مــن األطباق والوجبات الخفيفة 
فــي أجــواء عائلية خالية من المشــروبات 
الكحولية.   دبي - البيان
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يقع فندق ياس فايســروي في حلبة مرسى 
ياس بأبو ظبي، حلبة السباق المفضلة لدى 
كافة أبطال ســباقات الفورمــوال وان حول 
العالم. وهو من تصميم المهندس المصري 
هانــي رشــيد. وتــم تصميم هــذا الفندق 
المميز لتجســيد الجماليــات المرتبطة بين 
السرعة واألناقة، وهو أول فندق في العالم 

يبنى على مسار سباق الفورموال واحد.
يتألف ياس فايسروي من برجين مؤلفين 
مــن ١٢ طابقاً يقــع أحدهما ضمــن حلبة 
الســباق وآخر على المارينــا، يربط بينهما 
جســر  من الصلب والزجــاج وهيكل على 
شــكل صدفة يعبر فوق مضمار سباق حلبة 
مرسى ياس. صمم هيكل الفندق على شكل 
صدفة شــبكية فوالذية مموجة بطول ٢١٩ 
متــراً تغّطيهــا ٥٠٩٦ لوحــة زجاجية على 
شــكل ألماســة  لتبدو للناظر وكأنها وشاح 
براق يكســو برجي الفنــدق. كما تم تزويد 
الهيــكل بنظام إضــاءة ذات تقنّيات حديثة 
ُتنتــج تأثيــرات بصرية مذهلــة إذ تنعكس 
آالف األضواء الملّونة على الســماء والبحر 

والطبيعة الصحراوية المجاورة. 

يمتــد الفندق علــى مســاحة ٨٥ ألف متر 
مربــع في جزيــرة ياس الطبيعيــة  أنجزته 
شــركة الفطيم كاريليون لصالح شركة الدار 
العقاريــة، بــدأت أعمــال البنــاء  في عام 
٢٠٠٧. وافتتــح أمام الجمهور في ١ نوفمبر 
٢٠٠٩ تزامنــا مــع انطالق جائــزة أبوظبي 
الكبــرى للفورمــوال واحــد  برعاية االتحاد 

للطيران. 
يضم ياس فايســروي ٤٩٩ غرفة وجناحا 
متوزعــة فــي المبنييــن المنفصلين، يصل 
بينهما جســر يطل على حلبة مرســى ياس، 

ويضــم خيــارات من ســبعة مطاعم حائزة 
على جوائز، كما يضم مســبحين في ســطح 
المبنــى وصاالت للعــروض الفنية وقاعات 
لالجتماعــات وحفالت الزفاف وســبا فخما 
نال عدداً من الجوائز العالمية يقدم خدمات 

السترخاء الزوار في جو هادئ.

يعتمــد الفندق على تقنيــات متطورة في 
التحكم باإلضاءة والتحكم في الســتائر عن 
طريق كبســة زر علــى جهــاز التحكم عن 
بعد، كما اعتمد علــى تقنيات االقتصاد في 
الكهربــاء لحماية البيئة مــن خالل تركيب 
إضــاءات في غــرف تبديــل المالبس تفتح 
تلقائيا بمجرد دخولها وتطفئ تلقائيا بمجرد 

الخروج منها. 

يســتقبل الفنــدق مجموعــة كبيــرة مــن 
المشــاهير والسياســيين ونجوم الموسيقى 
العالميــة إضافــة إلــى األفــراد والعائالت 
العاديــة، وقد اختار بعــض الفنانين مرافق 
الفنــدق لتصويــر أغانيهــم منهــم محمد 
حماقــي، كمــا أقامــت المغنيــة األميركية 
ريحانا وآي كــون ونيللي في الفندق خالل 
فعاليات الفورموال وان إلى جانب عدد من 

مشاهير العالم.

يضــم الفنــدق أجنحــة ديلوكــس تتميــز 

بجدرانهــا الزجاجيــة التي تســمح بدخول 
الشــمس وديكور عصري وأثــاث بتصاميم 
عصريــة، كما يضم أجنحة مارينا المخصصة 
لرجــال األعمــال التــي تطل علــى مناظر 
خالبة للمارينا وحلبة الســباق، وتضم غرفة 
جلوس عليها مســرح منزلي وأرائك مريحة 
وحمامــات عصريــة عليها حــوض بتصميم 
جذاب يقع بمحاذاة النافذة مما يتيح للزوار 
االســتمتاع بــأروع المناظر علــى الجزيرة. 
إضافة إلى غرفة نوم بتصميم عصري مزودة 
بجميع التسهيالت منها غرفة صغيرة خاصة 
بتبديــل المالبس وأريكة لالســترخاء أمام 

النافذة وتلفاز وهاتف وغيرها.   

فــي هذا الجنــاح المــزدوج االرتفــاع تم 
تصويــر عدد مــن الفيديو كليبــات فإضافة 
إلى مســاحته الواســعة وديكوره العصري 
والحصري الــذي يغلب عليه اللون األبيض، 
يوفــر الجناح إطاللــة رائعة علــى الهيكل 
الضخــم للفنــدق والمارينــا ويحتوي على 
أثــاث ومفروشــات حصريــة مــن متحف 

.MOMA الفنون المعاصرة

أعلنت حلبة مرسى ياس خالل سوق السفر 
العربي أمــس عن أســماء الفنانين العرب 
الذين سيحيون الحفلة الغنائية التي تقام يوم 
الخميس ٢٦ نوفمبر في أولى ليالي ســباق 
جائــزة االتحاد للطيــران الكبرى للفورموال 
١ ٢٠١٥ في أبوظبي لهذا الموســم. وللسنة 
الثالثــة على التوالــي ســتنطلق الفعاليات 
الترفيهيــة المرافقة لســباق جائزة االتحاد 
للطيــران الكبرى مع حفلــة غنائية يحييها 
مجموعة من أشهر الفنانين العرب. وكانت 
فالش للترفيه قــد عملت على تنظيم هذه 
األمســية الحافلة بالترفيه من خالل تقديم 
قائمــة مميزة مــن الفنانين العــرب والتي 
تضــم كًال مــن "الدي جــي" ســعيد مراد، 
الذي سيمتع الحضور بمجموعة من األغاني 
المميزة التي أضفى عليها لمســته المميزة 
في التوزيع الموسيقي، والفنان فارس كرم، 
الــذي ســيقدم مجموعة من أجمــل أغاني 
أريام، والفنان  الدبكة، والمطربة اإلماراتية 
الجزائري الشــاب خالد، الذي سيقدم وصلة 
غنائية تتضمن أشهر أغانيه التي أطلقته نحو 

النجومية العالمية.
وبهذه المناســبة صرح الطارق العامري، 

الرئيــس التنفيــذي لحلبــة مرســى يــاس: 
"نعمل في حلبة مرســى ياس بشــكل دائم 
علــى تطوير األنشــطة الترفيهية والرياضية 
التي نقدمها لجمهورنــا المحلي واإلقليمي 
والعالمي الذي يتابع ســباق جائزة االتحاد 
للطيران الكبــرى للفورموال ١ في أبوظبي، 
وهــذا ينطبق على دورة عــام ٢٠١٥ أيضاً. 
وفيما يتعلق بســباق عطلة نهاية األســبوع 
فإن األنشــطة ال تنحصر فقط باإلثارة على 
حلبة الســباق وإنمــا خارج الحلبــة أيضاً، 
وتقدم حلبة مرسى ياس مجدداً خالل دورة 
العام الحالي ســباقاً مشوقاً ترافقه مجموعة 
من الفعاليــات الترفيهية وعــروض ضيافة 
الشــركات واألنشــطة الثقافيــة والتفاعلية 

ذات المستوى العالمي". 
وقــال جون ليكريــش، الرئيس التنفيذي 
لشــركة فالش للترفيه: "يحظــى خبر اليوم 
بأهمية بالغة. يبلغ مهرجان يا ســالم عامه 
الســابع، وتعمل فــالش للترفيــه بالتعاون 
مع حلبة مرســى ياس على تخطي الحدود 
وتقديم مجموعة ال تنســى مــن الفعاليات 
الترفيهيــة غيــر المســبوقة خــالل حفالت 
مهرجــان يا ســالم التي تقام في أمســيات 
ســباق جائزة أبوظبي التي ســتمتع جميع 
الحضور. وهذا أول اإلعالنات المشوقة عن 

حفالت ما بعد السباق لدورة هذا العام".



للفنادق عروضاً  الوطنية  الشــارقة  طرحت 
فريــدة من نوعها، لتلبــي احتياجات جميع 
الزوار المسافرين إلى إمارة الشارقة، سواء 
المقيمين في فندق هوليداي إنترناشــونال 
أو فــي منتجــع ماربيــال أو منتجع وســبا 
اوشــيانيك خور فــكان، الذي تــم تجديده 
حديثاً، وذلك خالل مشاركتها هذا العام في 

سوق السفر العربي في دبي.
وأوضحت الشــركة أن المعرض يتيح منصة 
مثاليــة للتواصــل مــع منظمــي الرحالت 
السياحية الرئيســة في جميع أنحاء العالم، 
ومــن ثم تقديــم مزيد من الدعــم إلمارة 

الشارقة وجهة رئيسة داخل الدولة.
ومن اهم المنتجعات للشــركة في الشارقة 
منتج وســبا اوشــيانيك خور فــكان، الذي 
يتميــز بطابــع التــراث اإلماراتــي، ويقدم 
أجــواء مثالية لالســتجمام على الشــاطئ، 
منتجع ماربيــال الشــارقة، المطلع  وأيضــاً 
وأيضــاً  خالــد   بحيــرة  كورنيــش  علــى 
الشــارقة.                                                    إنترناشــيونال  فندق هوليــداي 

الشارقة- البيان

أعلنــت هيئة مطــار الشــارقة الدولي عن 
مشاركتها في معرض ســوق السفر العربي 
«الملتقــى ٢٠١٥»، والمقــام في مركز دبي 

الدولي للمؤتمرات والمعارض. 
وتأتي مشاركة هيئة مطار الشارقة في جناح 
إمارة الشــارقة، الذي يحتل مساحة كبيرة، 
تحت مظلة هيئة اإلنماء التجاري والسياحي 
في الشــارقة، وبمشــاركة ممثلي عدد من 
القطاعين العام والخاص، لترويج  الشارقة، 
وعــرض الخدمــات والمشــاريع والعروض 
الترويجية، التي تقدمها للجمهور، وال سيما 
مع اقتراب موسم الصيف وبدء اإلجازات.  

وقــال علــي ســالم المدفع، رئيــس الهيئة 
إن الهيئــة تحرص على المشــاركة في هذا 
المعــرض المهــم باعتباره ملتقــى لصناع 
القرار في مجال السياحة والسفر والطيران، 
وفرصــة للتواصل مع نظرائنــا من مختلف 

دول العالم.  
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قال مــروان بن جاســم الســركال، المدير 
التنفيذي لهيئة الشارقة لالستثمار والتطوير 
(شــروق)، إن الهيئــة تســتثمر مــا يقرب 
مــن ١٫٥ مليــار درهــم في ٤ مشــروعات 
سياحية قيد التنفيذ بإمارة الشارقة في إطار 
المخطط الشــمولي لتطوير اإلمارة وتعزيز 

النمو االقتصادي والسياحي بها.
وتابــع فــي تصريحات خاصــة لـ«البيان 
االقتصادي»، أنه مع إطالق مشروع «جزيرة 
النــور»، الــذي ســيقع داخل بحيــرة خالد 
ســتصل حجم المشروعات الســياحية قيد 
التنفيــذ التابعــة لهيئة «شــروق» نحو ١٫٥ 
مليار درهم تقريبا، إذ تتجاوز اســتثمارات 
الهيئــة حالياً المليار درهم في مشــروعات 
جزيــرة صيــر بونعيــر ومنتجــع الجبل، ذا 

شيدي خور فكان وفندق البيت.

ومشروع «جزيرة النور» هو حديقة جديدة 

من المقرر إنشاؤها في بحيرة خالد، وتتميز 
والترفيهيــة  والثقافيــة  الفنيــة  بمرافقهــا 
المتنوعــة. وتنضــم بذلــك إلــى الوجهات 
السياحية الجاري العمل عليها ومنها جزيرة 
صيــر بونعير، التي تقدر اســتثماراتها بنحو 
٥٠٠ مليون درهم لتطوير مشــروع سياحي 
بيئي متميــز، من المقرر إنجازه في ٢٠١٧، 
وســيتضمن فندقــاً ومنتجعــاً فاخــراً فئــة 
خمسة نجوم وشــققاً فندقية، وفلًال فاخرة، 
وقرية للتخييم، ومســرحاً مفتوحاً، ومتحفاً، 
ومســجداً، ومركزاً تعليمياً، ومرفأ للســفن، 
ومطــاراً، وعــدداً مــن المتاجــر ومجمعــاً 
ترفيهياً. وهو أول مشروع سياحي متكامل، 
التابعــة لإلمارة،  الجــزر اإلماراتيــة  ضمن 
التي تعد إحدى أبــرز المحميات الطبيعية 

البحرية في الدولة.
وذلك إلى جانب مشروع منتجع الجبل، 
ذا شــيدي خــور فــكان، الذي يمتــد على 

مساحة ٢٦١ ألف متر مربع، وتصل إجمالي 
تكلفتــه إلى نحو ٤٨٠ مليــون درهم، وهو 
أحد المشــاريع السياحية في قطاع الضيافة 
فــي مدينة خــور فكان على قاعــدة جبلية 
بمحــاذاة المياه ويتمتع بإطاللة خالبة على 
البحــر وعلى جزيرة القرش، ويضم  أجنحة 
فندقيــة مطلــة جميعها على خليــج ُعمان، 
وتتميز مبانيه بفن معماري محلي وأسلوب 
لحيــاة تقليدية في تصميم المنتجع من فئة 

الخمسة نجوم.
فيمــا تقدر تكلفة مشــروع فندق البيت 
إلــى نحــو ١٢٠ مليــون درهــم، ويقع في 
منطقــة قلب الشــارقة، التــي تعمل هيئة 
شــروق على تكويرها، ويمتد على مساحة 
تزيــد علــى ١٠ آالف متر مربــع، ويتألف 
من غــرف فندقية، تتراوح مــا بين الغرف 
التــي  والفاخــرة، واألجنحــة،  الســياحية، 
صممت لتتماشــى مع الطابــع التراثي في 

المنطقــة، ويضم أيضاً منتجعاً ونادياً صحياً، 
المطاعم  الفنــدق مجموعة مــن  ويتضمن 
والمقاهــي ذات الطابع الشــعبي، وتحيط 
بالفندق أسواقاً شــعبية مثل سوق العرصة 
المالصق للمشروع، الذي يعد من بين أهم 

وأقدم األسواق في المنطقة.

وأضاف الســركال، أن مشروعات «شروق» 
تســتهدف خلق مقاصد ســياحية ووجهات 
ترفيهيــة متنوعة داخل اإلمــارة، بما يعزز 
من تميزها وجهة للســياحة العائلية. وأكد 
أن الهيئــة تتملــك عدداً من المشــروعات 
التي ســتنفذها إلى جانب طــرح عدد من 
المشــروعات األخرى على المستثمرين من 
القطــاع الخــاص للدخول فيهــا، فضًال عن 
الترويج للفرص االســتثمارية، التي تطرحها 

اإلمارة وتحديداً في قطاع السياحة.

وتضم محفظة مشــاريع هيئة الشــارقة 
حاليــاً  «شــروق»  والتطويــر  لالســتثمار 
٩ مشــاريع ســياحية، إلى جانب مشــروع 
«جزيرة النور»، التي ستكشف عن تفاصيله 
خــالل مشــاركتها بملتقى الســفر العربي. 
ومنهــا مشــروع تطويــر منطقــة «قلــب 
الشــارقة»، وهو مشروع ضخم من المنتظر 
اســتكمال عمليات تطويره فــي ٢٠٢٥ في 
منطقة الشــارقة القديمــة على بعد خمس 
دقائــق فقط مــن كورنيــش المدينة و١٠ 
دقائق من مطار الشــارقة الدولي، وستضم 
المنطقة عند اكتمالها مجموعة متنوعة من 
المشاريع التجارية والثقافية والسكنية، بما 
في ذلــك، فندقاً فاخــراً، ومطاعم، ومتاجر 
للبيــع بالتجزئــة، ومعارض فنية، وأســواقاً 
تقليدية، ومواقــع أثرية، ومتاحف ومناطق 

لأللعاب الترفيهية ومكاتب تجارية.
وذلــك إلــى جانــب المشــروعات التي 
نفذتها الهيئة وهــي واجهة المجاز المائية، 
الذي يعود افتتاحها إلى شهر مارس ٢٠١٢، 
وُتعتبــر باكــورة مشــاريع هيئة الشــارقة 
لالســتثمار والتطوير، وتــم إنجازها بتكلفة 
١٢٠ مليون درهم، والقصباء، وهي من أبرز 
الوجهات الثقافية والترفيهية باإلمارة، التي 
تلبي تطلعات كل أفــراد العائلة، والمنتزه، 
وهــو حديقة مائيــة وترفيهيــة تمتد على 
مســاحة ١٢٦ ألــف متــر مربــع، فضًال عن 

جزيرة العلم.
كما نفذت شــروق خدمة جولة سياحية 
في الشارقة، التي أطلقتها من خالل حافالت 
الجــوالت الســياحية بالتعاون مع شــركة 
«سيتي سايت سيينج وورلدوايد» العالمية، 
وتتيح للسياح والســكان الوصول إلى أهم 
المعالــم الســياحية الثقافيــة والتراثية في 

الشارقة.

أطلقــت أمــس هيئــة اإلنمــاء التجاري 
فيلــم  أحــدث  بالشــارقة،  والســياحي 
ترويجــي إلمــارة الشــارقة، وذلك خالل 
مشاركتها للعام الثامن عشر على التوالي 
في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 
٢٠١٥)، والذي تســتمر فعالياته في مركز 
دبي التجاري العالمي خالل الفترة بين ٤ 

و ٧ مايو الجاري. 
وجاء اإلطــالق من على جنــاح إمارة 
الشــارقة المشــارك في (الملتقى ٢٠١٥) 

وبحضــور محمد النومــان، رئيس الهيئة، 
وخالد جاســم المدفع، مدير عام الهيئة، 
وعدد من المشاركين ضمن جناح اإلمارة 
وجانب من زوار وحضور ســوق الســفر 

العربي. 
واحتوى الفيلــم الترويجي على إظهار 
المعالم التراثية والثقافية ومراكز التسوق 
والمقاصد والخدمات السياحية في عرض 
مبتكر امتزجت فيه جمال وروعة المكان 
مع موسيقى مصاحبة أضفت رونقاً خاصاً 
ليأخذ المشــاهد في رحلــة تجوب أبرز 
أماكــن الجذب واالســتقطاب الســياحي 

لإلمارة في ٦ دقائق فقط. 

وقــال خالــد المدفــع، إن إطالق هذا 
الفيلــم الترويجــي يأتي في إطــار رؤية 
ســياحة الشــارقة ٢٠٢١ والهادفــة إلــى 
اســتقطاب ١٠ ماليين ســائح بحلول عام 
٢٠٢١، إذ سيســاهم هــذا الفيلــم فــي 
الترويج وتســليط الضوء على المقدرات 
والمقومــات الســياحية التــي تمتلكهــا 
اإلمــارة، ممــا يعزز من مكانتهــا الرائدة 
كأحــد أهــم المقاصــد الســياحية فــي 

المنطقة. 
وأوضحــت الهيئة أن الفيلم ســيلعب 
اإلمــارة  مشــاركات  فــي  رئيســياً  دوراً 
والمعــارض  األحــداث  فــي  الخارجيــة 

والمؤتمــرات الدولية، حيث تم تصميمه 
بشكل مبتكر يعطى لمحة سريعة لصانعي 
القرار فــي قطاع الســياحة عن تطلعات 
وخطط إمارة الشارقة السياحية في  ظل 
رؤية ســياحة الشــارقة ٢٠٢١ مما يشجع 
علــى الدفع بمزيد من االســتثمارات في 

هذا القطاع. 
وســيتم رفع الفيلم الترويجي الجديد 
إلمــارة الشــارقة قريبــاً علــى الموقــع 
sharjahmydestination. اإللكترونــي 

ae ليتيــح فرصــة المشــاهدة للراغبيــن 
في االطالع والتعرف على جمال وســحر 

اإلمارة الباسمة.

قال ســعيد الســماحي مدير هيئــة الفجيرة 
للســياحة واآلثار إن الهيئة تحرص سنوياً على 
التواجــد بمعرض الســفر العربــي، لما يمثله 
الملتقــى من  منصة ترويجية هامة لتســويق 
مجموعة واسعة من المنتجات السياحية، التي 
تميز إمارة الفجيرة، وتبرز مكانتها الســياحية 
والتراثيــة وتنوعهــا الجغرافي، التــي تحتلها 
على خريطة الســياحة العالميــة. وأضاف أن 
ملتقى ســوق الســفر العربي فرصــة ذهبية 
لبناء صناعة ســياحية متكاملة وشاملة تجعل 
من إمــارة الفجيــرة وجهة ســياحية عالمية 
مفضلة، وإبراز المقومات السياحية المتنوعة، 
التــي تزخــر بهــا اإلمــارة. وتابع الســماحي 
«إن اإلمــارة حققــت نمواً ملحوظــاً في عدد 
زوارها لمختلف معالمها الســياحية والتراثية 
بواقع مليوني زائر خالل ٢٠١٤، ونســعى نحو 
تحقيــق أهدافنا االســتراتيجية للعام الجاري 
والراميــة إلى اســتقطاب ١٫٥ مليون زائر، إن 
العالمية تصاعدها  السياحة  واصلت مؤشرات 
خالل الفترة المقبلة»، موضحاً أن المنشــآت 
الفندقية ســجلت مليون نزيــل فندقي للعام 
الماضي، وسط توقعات بتجاوز هذا العدد من 

نزالء الفنادق خالل نهاية العام ٢٠١٥.

وأشــار إلــى افتتــاح جملــة من المشــاريع 
الســياحية المهمة في اإلمــارة، أبرزها فندق 
ومنتجع الشــاطئ «الشــعفار» من فئة خمس 

نجوم بخدمات متكاملة، يتســع لـ ٤٠٠ غرفة 
وتقــدر تكلفتــه اإلجمالية بنحــو٢٥٠ مليون 
درهم، ويقع علــى كورنيش الفجيرة بالقرب 
نــادي الفجيرة الدولــي للرياضــات البحرية 
المتوقع افتتاحه خالل العام ٢٠١٥، إضافة إلى 
االفتتاح التشــغيلي لفنــدق الميلينيوم الواقع 
عند مدخــل المدينة الغربــي، وافتتاح «مول 
الفجيرة» خالل هذا العــام ٢٠١٥، الذي تبلغ 
تكلفته اإلجمالية ٥٠٠ مليون درهم، ما يشكل 
إضافة نوعية للنهضــة العمرانية واالقتصادية 

والتجارية والسياحية لإلمارة.
وأضاف أن الفجيرة أصبحت وجهة مميزة 
للســياح والزوار من داخــل الدولة وخارجها 
الجغرافــي،  وموقعهــا  الخالبــة  لطبيعتهــا 
وتضاريســها المتنوعــة مــن جبال وســهول 
وشــواطئ أســهم في النمو المتسارع للقطاع 
السياحي بها، حيث باتت تجذب أعداداً كبيرة 

مــن البواخر الســياحية العالميــة، فضًال عن 
مقاصدها التراثية، إذ سجلت قرية التراث ٢٨ 
ألف زائر خالل ٢٠١٤، و٥٠ ألف زائر لمتحف 
الفجيــرة. وتابع «إن حكومــة الفجيرة تعمل 
دوماً على دعم مســيرة السياحية في اإلمارة 
المشاريع االســتثمارية لتحقيق  وتشجيع كل 
نمو اقتصادي وسياحي وتجاري في اإلمارة».

وقــال الســماحي إن عدد الفنادق والشــقق 
الفندقيــة في اإلمارة بلغ ٣٢ منشــأة فندقية 
تمتــاز بالتنــوع القــادر على جذب الســياح 
والــزوار وتلبية احتياجاتهــم، وتضم ٣ آالف 
غرفــة فندقيــة ومــن المتوقع ارتفــاع عدد 
الغــرف الفندقيــة إلــى ٥ آالف غرفة بحلول 
العــام ٢٠١٧، مؤكــداً أن الفجيــرة في حاجة 
ماســة لزيادة الطاقة االســتيعابية في الغرف 
الفندقيــة خالل األعــوام المقبلة الســتيعاب 
الطلــب المتنامــي، الفتاً إلى أن المؤشــرات 
تشــير إلى تحقيق نســب نمو بأعداد السياح 

باإلمارة تتراوح ما بين ١٥- ٢٠٪ سنوياً.
وتشــارك غــداً هيئــة الفجيرة للســياحة 
واآلثــار بالمعــرض بوفد يضم أحمــد خليفة 
الشامســي رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة 
للســياحة، وســعيد عبد الله الســماحي مدير 
الهيئة، وعدد من المســؤولين بالهيئة، إضافة 
ممثلين من الفنادق ومكاتب السفر والسياحة 
باإلمارة، وتشارك الهيئة بجناح مساحته ٢٠٠ 
متــر مربع، عبارة عن مجســم لقلعة الفجيرة 
التاريخية، ذات التصميم التراثي، الذي يعكس 

أصالة اإلمارة وتاريخها العريق.

 –

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية الســياحة، 
عــن انضمام منتجع ماريــوت رأس الخيمة 
إلى قائمتها المتنامية من العالمات التجارية 
الرائدة عالمياً في قطاع السياحة. جاء إعالن 
الهيئة، الجهة المســؤولة عــن تعزيز مكانة 
اإلمارة كوجهة مثالية للســياحة واالستثمار 
واألعمال، على هامش مشاركتها في معرض 

سوق السفر العربي. 
ويعتبــر منتجــع ماريــوت رأس الخيمة 
أول مشــاريع العالمة التجاريــة المرموقة 
فــي إمــارة رأس الخيمة، وهــو عبارة عن 
مشــروع مشــترك بيــن كل مــن «أي إس 
كيــو هوتيلز»، الذراع االســتثمارية التابعة 

للشــيخ أحمد بن صقر القاسمي، وماريوت 
العالمية. ويضم المنتجــع ٤٥ جناحاً، فضًال 
عن عدد من المرافق الخاصة باالجتماعات، 
والصحة والترفيه، إضافة إلى ســتة مطاعم. 
ويحتل موقعاً استراتيجياً في الجزء الشمالي 
من اإلمارة مع إطاللة ســاحرة على شاطئ 
البحر وجبال حجر. ومن المتوقع أن يفتتح 
المنتجع أبوابه أمام الزوار في العام ٢٠١٩. 
ووقــع اتفاقيــة التعاون كل من الشــيخ 
أحمد بن صقر القاسمي، وآرني سونسورن، 
الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت العالمية، 
وذلــك على هامش فعاليات معرض ســوق 
السفر العربي الذي تســتضيفه إمارة دبي. 
وتخطط شركة ماريوت العالمية إلى إقامة 
فندفيــن جديدين في المنطقــة الحرة في 

رأس الخيمة.
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أكد عبد اللطيــف حمام مدير عام الديوان 
الوطنــي التونســي للســياحة، أن صناعــة 
الســياحة في الجمهورية التونســية أصيلة 
ومتجذرة وعريقة، إذ إنها تسهم بما يعادل 
7 % في الدخل القومي المحلي، وتســجل 
مــا بيــن 6 إلــى 7 ماليين ســائح ســنوياً. 
وأن قانون االســتثمار الذي سيناقش خالل 
األســابيع القليلــة المقبلة أمــام الجمعية 
العامة لمجلس النواب التونســي، ســيكون 
رسالة طمأنة للمستثمر المحلي واإلماراتي 
واألجنبــي، وسيســهم فــي إنعــاش قطاع 

السياحة في المدى المنظور.   
وقال إن قانون االســتثمار الذي ســيتم 
مناقشته في اجتماعات الجمعية العمومية 
لمجلس النواب التونســي خالل األســابيع 
المقبلة، ســيكون له بالغ األثر في تشجيع 
المستثمرين من اإلمارات والسعودية وقطر 
والكويــت، وغيرها من الدول العربية على 

الدخول إلى السوق السياحية التونسية.
واضــح  االســتثمار  قانــون  أن  مؤكــداً 
وجــريء، ولم يغادر أي تفاصيل، ما يجعله 
رســالة طمأنــة للمســتثمرين مــن داخل 

وخارج تونس، على حد سواء. 
وأوضــح مديــر عــام الديــوان الوطني 
التونســي للســياحة، أن هنــاك مشــروع 
قانون االســتثمار، وفقاً لمبدأ الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وفق نسب مئوية 
واضحة، بما يخفــف الضغط عن الميزانية 
الحكومية، ويسمح لرأسمال القطاع الخاص 
بالدخــول إلــى مشــاريع البنيــة التحتية، 

واإلسهام في تطور االقتصاد المحلي. 

وأشــار إلى أن الخيار االســتراتيجي األول 
نحــو  االتجــاه  كان  التونســية،  للســياحة 
األسواق األوروبية، مســتفيدة من موقعها 
الجغرافــي القريب من القــارة األوروبية، 
وذلــك من تقديــم باقات ســياحية بأفضل 
األســعار للســياح القادمين إليها من أقوى 
سوق عالمية في قطاع السياحة والضيافة. 
وأوضح حمام أنه بعد مرور أكثر من 40 
سنة على نموذج العمل السابق والمتمركز 
حول القارة األوروبية، كان على الســياحة 
التونســية أن تالئم منتجاتهــا المحلية، بما 

يتماشى مع التغيرات العالمية واألوروبية، 
حيث إن الســياحة في اليونــان والبرتغال 
وإســبانيا وغيرها شــهدت نمــواً منذ عام 
تقريبــاً، ما يوضح أن المنافســة كبيرة من 
تلــك الدول التــي كانت مصدراً للســياح، 
باإلضافة إلى المنافســة القادمة من شــرق 
البحــر المتوســط، ال ســيما األردن ومصر 

وتركيا وغيرها. 
اإلقليميــة  التغيــرات  وقــال إن هــذه 
والدوليــة في قطاع الســياحة، تفرض على 
الســياحة المحلية التونسية تنويع منتجها، 
بما يتماشــى مع تقســيم السوق الجديدة، 
فهناك فئة صغار الســياح من ســن 10 إلى 

20 ســنة، الذين يفضلــون اختيار وجهاتهم 
الســياحة عبــر اإلنترنــت، وفئة الســياحة 
العائلية في موسم اإلجازات الصيفية، حيث 
تعتمد على توفير أفضل الباقات الســعرية 
بمــا يتالئم مع عــدد وميزانيــة كل عائلة، 
أمــا الفئة الثالثــة، فهي كبار الســن الذين 
يمتلكون الميزانيــة والقدرة على اإلنفاق، 
إال أنهــم يبحثــون عــن منتجات ســياحية 
صحية وآمنة والخصوصيــة والتواصل معاً، 

والخدمات المنتقاة. 

وأشــار حمام إلــى أن التفكير اآلن ينصب 

علــى إعــادة االعتبــار إلــى مختلف هذه 
الفئات السياحية، وتشجيع القطاع الخاص 
على االســتثمار في النشــاطات السياحية 
لخلق بيئة سياحية متكاملة لتشجيع السياح 
على الخــروج من الفنادق إلــى المجتمع 

واإلنفاق وتنشيط االقتصاد المحلي.  
وقــال إن تعامــل تونس مع األســواق 
العربية محتشــم جداً، وفقاً لما ســبق من 
نموذج العمل الســياحي الســابق، مشيراً 
إلى أن السائح العربي، وتحديداً الخليجي، 
يبحــث عــن مواصفــات خاصة للســياحة 
فــي بلد مثــل تونس، تختلف عــن نظيره 
األوروبــي. وهــو مختلــف فــي العادات 

والتقاليد، ويريد أن يجد المطاعم العالمية 
مفتوحة حتى منصــف الليل مثًال، وهو ما 
ال تتيحــه بلدان مثل تونس، التي ال تعتمد 
سياســة األسواق المفتوحة، وهو ما تتطلع 
إليه الحكومة الجديدة إلى تحقيقه، لتعود 
تونــس إلى بلد الفينيقيين المنفتحين على 
العالــم، والتي تســمح بانفتاح سياســاتها، 

وحرية االقتصاد واالستثمار.

وأشــار إلى أن هناك عدة أفكار مشــاريع 
اســتثمارية كبيــرة وجديدة جــداً، إال أنها 
جميعــاً تحتاج إلى االســتقرار السياســي 

وقوانين استثمار واضحة. 
المســتقبل مطمئــن جــداً  أن  مؤكــداً 
لمســتقبل الســياحة في تونــس، إذ هناك 
قائمــة من المشــاريع الجديــة والجديدة 
كلياً، ســترى النــور خالل األشــهر المقبلة 
فيهــا ما هــو اســتثمار تونســي بالكامل، 
وتونســي عربي أو تونســي أجنبــي، إلى 
جانب اســتثمارات تستهدف تجديد بعض 
المرافق القديمة والموجودة، مثلما حدث 
مع فندق شهرزاد الذي شهد نسب إشغال 
تصل إلى 100 %، بفضل اإلقبال الكبير من 
الســوق البريطانية منــذ بداية 2014 بنمو 

سنوي 4 % إلى 5 %. 

توقع تقرير حديث صدر على هامش سوق 
الســفر العربي أمــس أن ترتفع العائدات 
لتذاكر  اإللكترونية  للمدفوعات  اإلجمالية 
الطيران من 11 مليار دوالر في 2014 إلى 
16 مليــار دوالر على األقل بحلول 2020، 

أي بزيادة تصل إلى 5 مليارات دوالر. 
المدفوعــات  أن  التقريــر  وذكــر 
اإللكترونيــة في مجــال «خطوط الطيران 
وحجز تذاكر الســفر» ســوف تبرز كأحد 
المصادر الرئيســية للعائــدات في مجال 
التجارة اإللكترونية، خاصة في ظل تحول 
المنطقــة العربيــة لتصبح أحــد المحاور 
الرئيســية لصناعة الســفر على المستوى 
العالمي. ويشــير إلــى أن معدالت قبول 
عمليات الدفع اإللكتروني في هذا القطاع 

تصل إلى 82%. 
وقالت شركة بيفور، بوابة المدفوعات 
اإللكترونيــة، في تقريرها الســنوي حول 
«حالــة صناعــة المدفوعــات اإللكترونية 
في العالم العربي لعــام 2015» بقطاعي 
«خطوط الطيران» وكذلك قطاع الســفر، 
اإلمــارات  أســواق  يغطــي  التقريــر  إن 
والســعودية ومصــر والكويــت ولبنــان 

واألردن. 
وينفــرد تقرير هذا العــام بأنه يتضمن 
أيضــا معــدالت النمــو المتوقعــة حتى 
2020 في هــذا المجال وكذلــك التجارة 
اإللكترونية. ويوفر معلومات وبيانات تعد 
الركيزة األساســية لكل شــركة ومؤسسة 
ترغب في تطوير أعمالها في هذا المجال.

وأعلن عمر سدودي، الرئيس التنفيذي 
يوفــر  التقريــر  أن  بيفــورت،  لشــركة 
للشــركات الفرصــة لتحقيــق مزيــد من 
النجاح والربحية وكذلــك تعزيز خدماتها 

لعمالئها، حيث يعتمــد في البيانات التي 
يوفرها على المعلومات التي تم استقاؤها 
من كل من شــركات التجــارة اإللكترونية 

والمستهلكين.

ويعــد قطاعا «خطوط الطيــران» وكذلك 
قطــاع «الســفر والســياحة»، همــا أكبر 
أسواق المدفوعات اإللكترونية في الدول 

العربيــة، وصاحبي الريادة على مســتوى 
التجــارة اإللكترونيــة.  وحســب تقريــر 
بيفورت، فمن المتوقع أن تسجل عائدات 
المدفوعات اإللكترونية في قطاع «السفر 
والسياحة» عام 2015 زيادة مقدارها 7و1 
مليــار دوالر أميركــي بالمقارنة مع العام 
الماضي، ليصل إجمالي العائدات في هذا 
القطاع إلــى 3و5 مليارات دوالر ســنويا 

بحلول عام 2020. 

ويكشــف تقرير بيفورت عــن أن الهاتف 
قــد  المحمولــة،  واألجهــزة  المتحــرك 
أصبح أداة رئيســة لحجــز تذاكر الطيران 
إلكترونيا. ويذكر التقرير أن 4 من بين 11 
شــركة طيران شــاركت في االستطالعات 
التــي اعتمد عليها التقريــر، قد أكدت أن 
%90 مــن مبيعاتها من تذاكر الطيران، قد 

أصبحت تتم عبر األجهزة المحمولة.

ارتفع عدد الســياح الخليجييــن الذين زاروا 
جنيف السويســرية عام 2014 بنســبة 9.7% 
وكان مجمــوع الليالي الفندقيــة التي قضاها 
الــزوار فــي المدينــة 219.812 ليلة، ســجل 
أعالها السياح السعوديون يليهم اإلماراتيون. 
وقــال فيليب فينيون، المديــر العام لهيئة 
الســياح  تدفــق  «شــهد  للســياحة:  جنيــف 
الخليجييــن إلى جنيف ارتفاعاً مســتمراً على 
مــدى الســنوات األخيرة ومــا زال في تزايد. 
وبفضــل المبادرات المتنوعــة مثل (جنيف ـ 
أكثــر مما تتخيــل)، فإننا نتطلع إلى ترســيخ 
عالقتنا مــع دول الخليج، لنبقــى في صدارة 

الوجهات السياحية الرائدة في المنطقة». 
إلــى ذلك أقامــت هيئة جنيف للســياحة، 
أحد المجالس السياحية الرسمية في سويسرا، 
فعاليــة حصرية فــي الثالث مــن مايو 2015 
بعنــوان «جنيف ـ أكثر ممــا تتخيل»، أقيمت 
لنخبة من سيدات المجتمع الخليجي للتواصل 
معاً والتعرف إلى جوانب الجمال في جنيف. 

وتعتبــر جنيــف واحــدة مــن الوجهــات 
المســافرين  الرائجة في أوســاط  الســياحية 
الخليجيين، وتهدف هيئة جنيف للسياحة من 
خالل الفعالية إلى تشــجيع مزيد من السياح 
على زيارتها عبر التعاون مع مجموعة تمكين 
المرأة والخطوط الجوية السويســرية الدولية 
وفندقــي «بريزدنت ويلســون جنيف» و«ال 

ريزيرف جنيف هوتيل آند سبا». 
أما أبــرز مالمح الفعالية فكانت الســحب 
الخــاص الذي أجري فــي ختام اللقــاء، وفاز 
فيه كل من أســماء كالداري ولمياء حشــاني 
برحالت سياحية مدفوعة التكاليف لشخصين 
إلى جنيــف. تضمنت كل جائــزة باقة خاصة 
بالسيدات تشــمل اإلقامة لمدة ثالثة أيام في 
الفندقيــن األكثــر فخامة في مدينــة جنيف، 
وقسيمة للتســوق، وصندوقاً من أفخم أنواع 
الشــوكوالتة السويســرية.  وقالــت أســماء 
المحظوظــات  الفائــزات  إحــدى  كالــداري، 
بالســحب: «جنيف وجهة ســياحية مدهشة، 
وبفضل الفعالية الرائعة والجائزة التي حصلت 
عليها أصبح للمدينة مكانة مهمة في قلبي وال 

يسعني االنتظار إلى موعد إجازتي!

إيــالف  اســتعرضت «مجموعــة شــركات 
للسياحة والسفر والفنادق» خالل مشاركتها 
في «سوق السفر العربي 2015»، محفظتها 
الواســعة من الفنادق في المملكة العربية 
المدينتيــن  فــي  وتحديــداً  الســعودية، 
المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة 
ومدينــة جدة.ويتــرأس الوفــد المشــارك 
مــن «مجموعة إيالف» زيــاد بن محفوظ، 
رئيس المجموعة، الذي أوضح أن مشــاركة 
المجموعة في «سوق السفر العربي 2015» 
الســتعراض  إســتراتيجية  فرصــة  يشــكل 
مشــاريعها الفندقية عالية المستوى في كل 

مــن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة 
بمــا من شــأنه المســاهمة في اســتقطاب 
المزيــد من الضيوف المحتملين للمواســم 
القادمة، مؤكدا التزام «إيالف» باالســتثمار 
األمثــل في الوقت والجهــد والمال لضمان 
تلبية فنادقها جميــع احتياجات ومتطلبات 

العمالء وخاصة في مواسم الحج والعمرة.
وتديــر «مجموعة إيالف» محفظة واســعة 
مــن الفنــادق الفاخرة في مكــة المكرمة، 
أهمها «إيالف المشــاعر» و«إيالف السالم» 
و«إيــالف أجياد» و«إيــالف بكة» و«إيالف 
دبي البيان  كندة» و«إيالف مينا».  

حلــول  أس2»  دي  «أو  شــركة  تقــدم  
تكنولوجية مبتكرة لكبريات المنظمات في 
40 دولة. وتعــزز التكنولوجيا أداء األعمال 
فــي المنطقة ببرمجيات ذكيــة، خاصة في 
مجــال الضيافة. وتعرض عــددا من الحلول 
الذكيــة للضيافة في ســوق الســفر العربي 

.2015
وقــال جاربريــت جاجــي، مديــر عمليات 
الشركة، في كلمة أمام سوق السفر العربي، 
إن: «االبتــكار هو مصدر قوتنــا. وبرامجنا 
الذكية لألعمال مصممة لتســاعد الشركات 
دبي البيان على أن تكون أكثر فاعلية». 

أعلنــت مجموعة «فنادق ومنتجعات جنة» 
خالل مشــاركتها في سوق الســفر العربي 
2015 بدبــي عــن اطــالق خدمــة االتصال 
بخدمــة العمــالء وذلك باســتخدام أحدث 
األجهــزة االلكترونيــة فــي عالــم االتصال 
والتواصل والتي تعمل على مدى 24 ســاعة 

بال توقف.
وأكد نعمة عماد درويش الرئيس التنفيذي 
للمجموعة على أهمية مركز االتصال لتقديم 
خدمات راقية في اطار التنافســية الفندقية 
من نفــس الدرجة، وذكر بأن مركز االتصال 
800Jannah ســيعمل بال توقف ليرد على 

جميع االستفسارات وضمان خدمة العمالء 
بأرقى المعايير، حيث يمكنكم االتصال على 

  .024123333
وأضاف الرئيــس التنفيــذي للمجموعة أن 
جنــة تســعى دائمــا لتقديم خدمــات من 
الدرجــة األولى في جميــع األوقات، بقوله 
إن مركــز االتصال يحتــوي على طاقم عمل 
مجهز ليكون قادرا على المساعدة واالجابة 
عــن أي طلبات تتعلق بالحجوزات أو طلب 
الخدمات اإلضافية أو طلب مساعدة خاصة 
دبي ـ البيان من خدمة كريم. 



بدأت أتش أم أتش، إدارة الضيافة القابضة، 
في تنفيذ اســتراتيجية توسع كبيرة، بهدف 
مضاعفة رصيدهــا من الغرف في اإلمارات 
العربيــة المتحدة ثالث مــرات، بحلول عام 
٢٠٢٠. وقــال لــوران أ. فوافنيــل، الرئيس 
التنفيــذي للمجموعة: «نحــن نخوض حالياً 
مفاوضــات بصــدد عدة مشــروعات مهمة 
في اإلمارات العربية المتحدة، ســوف ترفع 
رصيدنــا الحالي من الغــرف ثالثة أضعاف 

خالل السنوات الخمس المقبلة».

أكــدت «دوِســت انترناشــيونال» حصــول 
الشركة التضامنية التي تأسست حديثاً على 
أول مشــروعين لهــا قيد التطوير. وشــهد 
التعاون بين «دوِســت» وشــريكها المحلي 
«فنــادق ومنتجعات ديار» انطالقة قوية، ال 
ســيما بعد التأكيد على إنشاء كل من فندق 
«دوِســت تاني جدة» (السعودية)، وفندق 
«دوِســت٢D ســلوى دوحة» (قطر). ومن 
المقرر أن يتم افتتاح فندق «دوِســت تاني 
جدة» خالل عام ٢٠١٨ في ثاني أكبر مدينة 
بالمملكــة، وذلــك تحت عالمة «دوِســت» 
األصليــة للفنــادق الفاخــرة ذات الطــراز 

الرفيع «دوِست تاني»، والتي تشتهر بتقديم 
أرقى مســتوى مــن الضيافــة لزبائنها حول 
العالم. وسيحتضن الفندق ٢١١ غرفة، منها 
٣٨ جناحاً، وجناح ملكي واحد. وستشــتمل 
خيــارات تناول الطعام على مقهى، ومطعم 
يقــدم خدماته على مدار اليــوم، فضًال عن 
مجموعة من المطاعــم المتخصصة.  دبي- 
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أجــرى رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، 
خلــف أحمد الحبتــور، مباحثــات مع رئيس 
فنــادق ماريوت الدوليــة ومديرها التنفيذي، 
آرني سورنسون، تستهدف التعاون المشترك. 
وناقش الحبتور وسورنسون آفاق التعاون في 

المستقبل.
وكان منتجع وســبا حبتور غراند أصبح في 
وقت ســابق هذا العام أول فندق في الشرق 
األوسط ينضم إلى مجموعة «أوتوغراف» من 
فنــادق ماريوت الدولية، ليقترن اســمه بهذه 
العالمــة المميزة، فيتحول إلى منتجع وســبا 
حبتور غراند-مجموعة أوتوغراف. يشــار إلى 
أن مجموعــة أوتوغراف ُأطلقــت عام ٢٠١٠، 
وتضــم نحــو ٦٠ فندقــاً دولياً فــي الواليات 
المتحــدة وأوروبــا ومنطقــة آســيا المحيط 
الهادئ وأستراليا والكاريبي وأميركا الالتينية.

وقــال الحبتــور: «يســرني أن ألتقي آرني 
سورنســون مــن جديــد. نتطلع إلــى تعزيز 
شــراكتنا مع فنــادق ماريــوت الدولية، التي 
تتمتــع بســمعة رائعة حــول العالــم. تقيم 
مجموعــة الحبتور شــراكات مــع بعض ألمع 
األســماء في قطاعي الفنادق والســيارات، ما 

يسهم في تعزيز عالمتنا التجارية. لدينا خطط 
كبرى للمستقبل».

يترأس سورنســون سلسلة فنادق ماريوت 
الدوليــة، منذ عام ٢٠٠٩، حيث يشــرف على 
األداء والنمــو في كل العالمات التجارية التي 
تنــدرج تحت مظلــة ماريوت، بمــا في ذلك 
عالمــة «ريتز-كارلتــون» الفاخــرة. وقد ُعيِّن 
المديــر التنفيذي لسلســلة فنــادق ماريوت 

الدولية، منذ عام ٢٠١٢. 

تشــارك فنادق الحبتور في «ســوق السفر 
العربــي» لعام ٢٠١٥ في مركــز دبي الدولي 
للمؤتمــرات والمعــارض، الــذي ينظم خالل 
األسبوع الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
ويعتبــر أكبر معرض من نوعــه في المنطقة، 
كمــا أنه من أكبــر المعارض عن الســفر في 

العالم.
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كشــفت مجموعة «ريكســوس» الفندقية 
العالميــة أمــس عن مشــروع كرســتال 
الفندقــي ووصفتــه بأنه تحفــة عمرانية 
وسياحية جديدة في وسط منطقة «جميرا 

بيتش ريزيدنس» بدبي
وأعلنت المجموعة عن إنشــاء أحدث 
فنادقها الفاخرة في دبي والمقرر افتتاحه 

في العام المقبل ٢٠١٦. 
وأشــار الرئيــس التنفيــذي لمجموعة 
بوجــرا  العالميــة  ريكســوس  فنــادق 
بيربروجلــو إلــى مضي أعمــال البناء في 
واحــد من افخــم الفنــادق ذات الخمس 
نجــوم في منطقــة (JBR) جميــرا بيتش 

ريزيدنس.
ويتميــز الفنــدق الجديــد المطل على 
شــاطئ البحر بالفخامــة المطلقة وروعة 
التصميم والتفرد فــي الخدمات النوعية، 
وغرف نوم وأجنحة واســعة بإطاللة على 

الواجهة البحرية الخالبة. 
وقال إنه يجري العمل في الوقت نفسه 
بتشــييد برج ســكني فاخر بجوار الفندق 

لتوفير وحدات سكنية فاخرة. 

أن  إلــى  بيربروجلــو  بوجــرا  وأشــار 
الفنــدق الجديــد «ســيكون مثــاًال لنمط 
الحياة الفاخرة لخدماته المميزة المحاطة 
بالمحال التجارية للتسوق جنبا إلى جنب 
المطاعم المنتشــرة حــول منطقة جميرا 
بيتــش ريزيدنس، التي بدورها ســتجذب 

العديد من الزوار والضيوف».
وأضــاف أن المجموعــة تســعى إلــى 
الســياحة والترفيه  إضافة نوعيــه لقطاع 
بمدينة دبي بإنشاء هذا المنتجع السياحي 
الفاخر من فئة الخمس نجوم الذي وصفه 
بأنه معلم ســياحي بارز في منطقة جميرا 

بيتش ريزيدنس.
النهضــة  الجديــد  الفنــدق  ويحاكــي 
الحضارية التي تشهدها االمارات ويحتوي 
على خدمات راقية تناســب كافة االذواق 

كالمتاجر والمقاهي والمطاعم الراقية.
 وســوف يكون هــذا الفنــدق مفعماً 
بروح الحياة العصرية التي تشتهر بها دبي 
من ناحيــة المزج ما بين الروح العصرية، 

واإللهام، مع الترفيه والخدمة الراقية. 
ويذكر أن العمل كان قد بدأ إلنشاء هذا 
المشــروع العمالق في عــام ٢٠١٤، ومن 
المقرر االنتهاء منه في النصف الثاني من 

عام ٢٠١٦.

يواصل ســوق دبــي العقاري، تقديم ســلع 
عقاريــة غيــر مألوفة في نوعيــة الخدمات 
التــي تقدمها، طبقــاً لنوعية المســتثمرين 
الذيــن ينظــرون للمدينة علــى أنها تجتهد 
فــي توظيف مميزاتها الرئيســة في (األمن 
واألمــان وســرعة الوصــول منهــا وإليها)، 
فــي صياغة مفاهيم عقاريــة جديدة. فبعد 
الشــقق السكنية والفندقية والفلل السكنية 
التي تبــاع بنظامي التملك الحــر أو بنظام 
اقتسام الوقت، خرجت شركة عقارية أمس 
فــي معرض ســوق الســفر بمفهــوم الفيال 

السكنية الفندقية المفروشة. 

برر زياد الشــعار، المدير التنفيذي والعضو 
المنتــدب لدامــاك العقاريــة المدرجة في 
السوق المالي، طرح الشــركة لفيال سكنية 
فندقية مفروشــة بنظام التملك الحر، على 
أنها تعكس مقــدرة داماك في بلوغ أقصى 
طموحــات المتعامليــن، وقال إن شــريحة 
األثريــاء التــي تتعامــل معهــا الشــركة ال 
ينفكون يطلبون عقارات غير مسبوقة على 
صعيــد الخدمات، فضًال عن باقي مواصفات 

الجودة والموقع.
وأوضح الشــعار أن الدفعــة األولى من 
الفلل، وعددهــا ٥٠٠ فيال فندقية، قد تصل 
قيمتها اإلجمالية إلى ملياري درهم، ولسنا 

على عجلة من أمرنا على صعيد البيع، رغم 
أننــا نتوقــع أن تكون الفلل قــد بيعت في 

غضون شهرين من اآلن.
وأشــار الشعار إلى أن رسوم الصيانة في 
الفيال السكنية، ســيكون هو اآلخر مفاجئاً، 
إذ لن يتجاوز الثالثة دراهم للقدم المربعة، 
وهــو ما ال يتوافر لشــقة فخمة في مناطق 
حيوية. الفتاً إلــى أن ذراع الضيافة التابعة 
لدامــاك، ســتدير تلــك الفلــل إذا ما طلب 

المشتري ذلك. 
وأكــد أن ٣٥ ٪ مــن محفظــة مشــاريع 
الشــركة، تدخل في اســتخدامات فندقية، 
مشــيراً إلى أن الشــركة تديــر اآلن ٢٥٠٠ 

وحدة، وســيصل العدد إلــى ٤٠٠٠ وحدة 
فندقية في العام المقبل ٢٠١٦.

وكانــت داماك العقاريــة، أطلقت أولى 
فللها الفندقية، ضمن مجتمع أكويا أكسجين 
المتميز في دبي، خالل أول أيام سوق السفر 
العربي أمس، بســعر يبــدأ من ١,٧٥٣,٧٠٠ 
درهم للفيــال المكونة من ثالث غرف نوم، 
إذ تتمتع كل فيال بمســاحة واسعة مفتوحة 

للمعيشة.
وتتــراوح الفلل بين ثالث وســت غرف 
نــوم. وتقع الفيــالت ضمن مجمــع مغلق 
وسط ٥٥ مليون قدم مربعة من المساحات 
الخضــراء اليانعــة، التــي توفــر الطمأنينة 
والهــدوء فــي أكويا أكســجين، حيث توفر 
فلــل «نوفــا» الفندقية، الراحــة في منازل 
واســعة، باإلضافة إلى الخدمــات التقليدية 

التي تقدمها أفضل الفنادق في العالم.

وقال نايل ماكلوغليــن نائب رئيس أول 
فــي دامــاك العقارية: «إن فلــل «نوفا» 
الفندقيــة، توفر فئة جديدة كلياً لســوق 

العقارات الفاخرة في دبي..
وهي تشــكل خياراً مثاليــاً لمنزل ثان 
في المدينة. فهذه الفلل المفروشــة، مع 
خيار خدمات فندقية متكاملة من فريق 
«داماك ميزون للفنــادق والمنتجعات»، 
تمنــح المالكيــن راحــة البــال، إذ يتم 
االعتناء بمنازلهم ٢٤ ســاعة، ٧ أيام في 

األسبوع.

أعلنــت مجموعة روتانا عن ســعيها لتعزيز 
محفظتها الفندقية بشــكل كبيــر في العام 
٢٠١٥، عبــر إضافــة ١١ فندقــا جديدة في 
األسواق الرائدة مثل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر 
والبحرين وتركيا، باإلضافة إلى أول فنادقها 
فــي أفريقيا. وجاء هذا اإلعالن على هامش 
معرض ســوق السفر العربي ٢٠١٥، الحدث 
التجاري الرائد في قطاع الســياحة والسفر 
على مســتوى المنطقة الذي أقيم أمس في 

مركز دبي التجاري العالمي.
وســتضيف مجموعة الفنــادق الجديدة 
التــي مــن المقــرر أن تفتتــح قبــل نهاية 
العام الحالي مــا مجموعه ٢٧٦٥ غرفة إلى 
مجموعــة الغــرف البالغ عددهــا ١٣,٣٥٩ 

غرفة في جميع أنحاء المنطقة.

تدخــل روتانا الســوق التركية هــذا العام 
والتي تعد أحد أســرع األســواق األوروبية 

نمواً فــي المنطقة في قطــاع الضيافة عبر 
افتتــاح فندقيــن لهــا في األول مــن يونيو 
٢٠١٥، لتضيــف ٣١٨ غرفة إلــى محفظتها 
المجموعــة ســتفتتح  أن  كمــا  الفندقيــة. 
فندقين جديدين في قطر وســيضمان ثاني 
فنــدق لروتانــا من فئة الخمــس نجوم في 
العاصمــة الدوحة، وفندق ســنترو ليضيفا 
٦٠٠ غرفة مما سيجعلها الشركة الرائدة في 

قطر بمحفظة تضم أربعة فنادق.
وبافتتــاح كابيتال ســنتر أرجان أبوظبي 
ســيصل عدد الفنادق التي تشــغلها العالمة 
الرائــدة «روتانــا» فــي عاصمــة اإلمارت 
إلــى ١٣ فندقــا، هذا باإلضافة إلى توســيع 
محفظتهــا في مملكة البحريــن عبر افتتاح 
فنــدق داون تــاون روتانــا البحرين، ثالث 

فنادق المجموعة في البحرين. 

من المقرر افتتاح ثالثة فنادق جديدة في 
المملكة العربية الســعودية هــذا العام، 
والتــي ستشــمل أول فنــدق لروتانا من 
فئــة الخمس نجوم فــي العاصمة الرياض 
عالمتهــا  تحــت  وفندقيــن  والمملكــة، 

التجارية «ســنترو من روتانــا» في جدة 
والرياض واللذين ســيضيفان  ٧٧٢ غرفة 
فندقيــة إلى العــدد الحالي مــن الغرف 
للمجموعة، وكجزء من خططها الطموحة 
للتوســع في الســوق األفريقية، ستضيف 
روتانا ١٠٠ غرفة فندقية بافتتاحها فندق 

كينشاســا أرجان من روتانا هذا العام في 
عاصمة جمهوريــة الكونغو الديمقراطية. 
روتانــا  افتتاحــات  أن  ذكــره  والجديــر 
قبــل ٢٠٢٠ ستســاعد توظيف  المرتقبة 
أكثر من ١٠٠٠٠ موظف خالل الســنوات 

الخمس القادمة.

قال عمر قدوري، الرئيس التنفيذي في روتانا: 
رؤيتنا الطموحة لتشــغيل ١٠٠ فندق بحلول 
العــام ٢٠٢٠، كمــا أننا نبحث باســتمرار عن 
فــرص النمو مــع اســتراتيجية التوســع التي 
نتبعها، ونحن على أتم الثقة أن هذه األسواق 
ســتفتح آفاقاً جديدة للمجموعة وستســاعد 
علــى التعريــف عــن ضيافتنا الحائــزة على 

الجوائز العالمية.
وأضاف ســاهم النمو االقتصادي الســريع 
واالهتمــام المتزايد بالســفر على المســتوى 
العالمــي فــي إتاحــة الفرصة لــذوي الدخل 
المتوســط للدخول إلــى األســواق المحلية، 
ونتيجــة لذلــك ظهــرت الفنــادق متوســطة 
الميزانيــة لمواكبــة التطــور في نمــو قطاع 
الســياحة والســفر. وكانت روتانــا من أوائل 
الذيــن الحظــوا ذلــك واهتموا بــه، فقامت 
بتطويــر مفهوم فنادق «ســنترو مــن روتانا» 
والتي تقدم أسعارا اقتصادية وخدمات ممتازة 
في المنطقة، وحقيقة أن روتانا ستفتتح ثالثة 
فنــادق تحت هــذه العالمة في عــام ٢٠١٥، 
تثبت هذه المعادلة وتزيد ثقتنا بأن األسواق 

بحاجة ماسة إلى هذا النوع من الفنادق. 
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يعرض مركز دبي التجاري العالمي في سوق 
الســفر شــققه الفندقية التي تقدم لضيوفه 
المشــاركين في المعارض والمؤتمرات من 
رجال األعمال والزوار التجاريين العالميين 
من مختلــف دول العالم أرقى مســتويات 
الخدمة الفندقية، وتتميز الشقق بقربها من 
موقع إقامــة المعــارض والمؤتمرات التي 
ينظمهــا ويســتضيفها مركز دبــي التجاري 
العالمــي، ما يجعــل منهــا اختيــاراً مثالياً 
للســكن والترفيه والتســوق أيضاً، حيث ال 
تبعد ســوى أمتار معــدودة عن العديد من 
المرافــق الحيوية التي يحتــاج إليها الزائر 

أثناء زيارته لدبي. وتتميز الشــقق الفندقية 
بموقــع اســتراتيجي فريد يتيــح للمقيمين 
بهــا حرية الوصول ألي مــن مرافق المركز 
خــالل أقل مــن ثــالث دقائق مشــياً على 
األقــدام، باإلضافــة إلــى توفيرهــا للراحة 
والرفاهيــة لجميع ســاكنيها ويضم مجمع 
الشقق الفندقية المجددة حديثاً العديد من 
خيــارات اإلقامة المريحة من الشــقق ذات 
الغرفة الواحــدة والغرفتين والثالث غرف، 
كما تتمتع الشــقق بإطاللتها المتميزة على 
شارع الشيخ زايد.           دبي- البيان

انتقلت «ألفا إلدارة الوجهات» إلى مقرها 
الجديد في منطقة الخليج التجاري. بعدما 
غيرت اســمها من شــركة «ألفا» إلى «ألفا 
إلدارة الوجهات» ويقول غســان العريضي 
الرئيس التنفيذي للشركة إن االسم القديم 
كان مناســباً لنشــاط الشركة ســابقاً لكنه 
ال يناســب ما نقوم به حالياً وال يتناســب 
مع طموحاتنا المســتقبلية خاصة وأننا لم 
نعد مجرد شــركة ســياحية تجلب السياح 
وتنظــم لهــم جــوالت لكننــا اآلن نقــوم 
بالترويــج لدبي كوجهة ســياحية متكاملة، 
وقــادرون علــى الترويج لوجهــات أخرى 

ســيتم اإلعالن عنها قريباً، وقال إنه تواكب 
مع االسم الجديد تغيير الموقع اإللكتروني 
للشــركة بحيث أصبح تفاعلياً بصورة أكبر 
ويســتطيع السائح في أي مكان في العالم 
الدخــول إليه بكل ســهولة ويقوم بعملية 
الحجز والدفع إلكترونياً. واختتم العريضي 
تصريحاتــه قائــًال : إنه ســيتم اإلعالن عن 
مشــاريع كبيرة قبيل وأثناء ســوق السفر 
العربي من بينها «المطعم المتنقل» و «أي 
فينشر كارد».            دبي- البيان

اتفقت مجموعة تايــم للفنادق، التي تتخذ 
مــن اإلمارات مقــراً لها، مع شــركة هيرتز 
العالمية لتأجير السيارات على التعاون في 
تقديم عرض خاص، لتقديم خيارات التنقل 
للنــزالء في كل من فنــدق تايم أوك وتايم 

جراند بالزا.
وعنــد الحجــز لمدة عــام كامل فــي أحد 
الشــقق الفندقية التابعة لتايم للفنادق في 
اإلمــارات العربية المتحدة، يمكن الحصول 
على سيارة من هيرتز مجاناً بدون أي رسوم 

لمدة شهر كامل.
وقال محمد عــوض الله، الرئيس التنفيذي 

لمجموعة تايم للفنادق:«نحن ندرك مدى 
حاجة ضيوفنا الى التنقل ســواء أثناء رحلة 
العمل أو خالل رحالت االستجمام، ونقدر 
الحرية والمرونة التي تقدمها الســيارة في 
التنقــل، ولذلــك قمنا بهــذه االتفاقية مع 
الشــركة العالمية هيرتز لتأجير السيارات 
والتــي تعتبــر مصــدر ثقــة بالنســبة لنا، 
وتحظى بســمعة طيبة عالمياً، وتعزز هذه 
االتفاقية التزامنا بتقديم رضا النزالء بنسبة 
100 % ».           دبي - البيان

للضيافــة»،  إعمــار  «مجموعــة  كشــفت 
المتخصصــة فــي إدارة مشــاريع الضيافة 
العقاري  التطـوير  والترفيه والتابعة لشركة 
العالميــة «إعمــار العقاريــة»، عن خططها 
الطموحــة للتوســع عالميــاً نحــو أســواق 
نيجيريــا والبحرين، عبر إبرام عقـود إلدارة 
الفنــادق والشــقق الفنـدقيــة، وجاء ذلك 
خالل مشاركة المجموعة في معرض «سوق 

السفر العربي». 
للضيافة»  وأبرمــت «مجموعــة إعمــار 
عقــوداً إلدارة فنــادق وشــقق فندقية في 
نيجيريا والبحرين مع شــركة «إيجل هيلز»، 
شركة االســتثمارات الخاصة التي تتخذ من 
أبوظبي مقــراً لها، وتتولى تطوير مجمعات 
عمرانية ومشــاريع متعــددة األغراض في 
أهــم األســواق التي تحفــل بمقومات نمو 

واعدة. 

وســتتولى «العنوان للفنادق والمنتجعات» 
فــي نيجيريا تشــغيل مشــروعي «العنوان 
و«العنــوان  أبوجــا»  ســتي،  ســينتينيري 
ريزيدنس سينتينيري، أبوجا». ويعتبر هذان 
المشــروعان جزءاً من مشروع «سينتينيري 
ستي، أبوجا» الرائد الذي يضم مركزاً تجارياً 
عالمياً، ومشــروع «مول نيجيريا»، وساحة 

وبرج إفريقيا.
وفي البحرين، ستقوم «العنوان للفنادق 
والمنتجعات» بتشــغيل مشروعي «العنوان 
مراســي البحريــن» و«العنــوان ريزيدنس 
مراســي البحريــن»، كمــا ســتتولى «فيدا 
للفنــادق والمنتجعات»، العالمــة التجارية 
الجديــدة التــي أطلقتها «مجموعــة إعمار 
للضيافة» لمواكبــة متطلبات الجيل الجديد 
مــن الضيــوف الشــغوفين بالتكنولوجيــا، 
تشــغيل فنــدق «فيــدا مراســي البحرين» 
و«فيدا ريزيدنس مراسي البحرين»، وتمثل 
هذه الخطوة أول توسع دولي لعالمة «فيدا 

للفنــادق والمنتجعــات» التي تديــر حالياً 
فندقيــن في دبي هما «فيدا وســط مدينة 
دبــي» و«منزل وســط مدينــة دبي». ومن 
المقــرر افتتاح المشــاريع الجديدة بحلول 

.2018
وفي مصــر، تتولــى «العنــوان للفنادق 
والمنتجعــات» تشــغيل منتجــع الغولــف 
والســبا في «مراسي مصر» الذي يعد جزءاً 
رئيســاً من مجمع «مراســي» الرئيس الذي 

طورته شركة «إعمار مصر». 

وقــال فيليــب زوبيــر، الرئيــس التنفيذي 
للعمليات في «مجموعــة إعمار للضيافة»: 
«تمثــل عقودنــا الجديدة لتشــغيل فنادق 
وشــقق فندقية في نيجيريا والبحرين دليًال 
ملموســاً علــى إمكاناتنا القويــة في توفير 
خدمات عالمية المســتوى لقطاع الضيافة، 
كما تشــكل إضافة قّيمة لحضورنا في تركيا 
ومصر. وتحظــى (مجموعة إعمار للضيافة) 
بســجل متمّيــز فــي مجــال إدارة الفنادق 
والشقق متكاملة الخدمات، وقد أسهم ذلك 
في توســيع نمونا العالمي بشــكل ســريع. 
ولطالمــا كان دخــول أســواق جديدة في 
صميم اســتراتيجية تطورنا، كما أن عملياتنا 
القوية فــي دبي، هذه المدينــة المتعددة 
الثقافات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية 
مختلفة، عززت ثقتنا بقدرتنا وكفاءتنا لتلبية 

متطلبات الضيافة الخاصة بكل منطقة».

تشــارك «دبي باركس آند ريزورتس» للمرة 
األولى في معـرض «ســوق الســفر العربي» 
بجنــاح يعد أحد أكبــر األجنحة المشــاركة 
في المعرض. وســتتاح لزوار الجناح الفرصة 
للتعــرف على دبــي باركس آنــد ريزورتس 
والعــروض الترفيهيــة التــي ســتقدمها عند 
افتتاحهــا خــالل العــام المقبــل. وسيشــهد 
الجنــاح تقديم عــروض فنيــة ترفيهية على 
مدار اليوم ومستوحاة من الحدائق الترفيهية 
التي يضمها المشروع، وسيحظى زوار الجناح 
بفرصة اللتقاط صور تذكارية مع العديد من 

الشخصيات العالمية المشهورة.

وســيحتل جناح الشركة، الذي يعد أحد أكبر 
أجنحــة المعــرض، موقعاً مميزاً فــي القاعة 
الثالثــة، وســيضم مجّســمات تعكــس تنّوع 
التصاميــم والمفاهيــم الترفيهيــة فــي هذا 
المشــروع الضخم والمتكامل. ويتيح الجناح 
للــزوار فرصة االطالع عن كثب على تفاصيل 
المميــزة والتعرف  الترفيهية  الوجهــة  هذه 
على مكونات المتعة والترفيه التي ستقدمها 

للزوار عند افتتاحها بحلول العام المقبل. 
ويجمع جناح «دبي باركس آند ريزورتس» 
أفضــل ما فــي عالــم التســلية والترفيه في 
الشــرق والغرب. وقد قســم الجنــاح إلى 5 

مناطق فريدة تعكس التنــوع الثقافي الغني 
في هــذه الوجهــة التي تمتد على مســاحة 
25 مليــون قدم مربعــة. كما يضــم الجناح 
مجموعة من الشــخصيات التي تمثل شركاء 
«دبي باركــس آند ريزورتــس» مثل «دريم 
وركس أنيميشــن» و«ليونز جيت» و«سوني 

بيكتشرز». 

ولتســليط الضوء على الفنــدق الحصري في 
المشــروع؛ سيركز قسم كبار الشخصيات في 
الجناح على فندق «البيتــا» العائلي من فئة 

األربع نجوم الذي تديره مجموعة «ماريوت» 
والمصمم على الطراز البولينيزي.

ويحتضن الجناح أيضاً منطقة مخصصة لمتنزه 
«ليغوالند دبي»، حيث سيحظى زوار الجناح 
بفرصة اكتشــاف متنزهات «ليغوالند دبي» 
و«ليغوالند ووتربــارك» لأللعاب المائية من 
خــالل تقنيات العرض ثالثيــة األبعاد، إضافة 
إلــى عرض المقاصد الترفيهيــة لهذا المتنزه 
مثــل «ليغو ســيتي»، و«أدفنشــر»، و«ليغو 
كينجــدم»، و«إماجينيشــين»، و«فاكتوري»، 
إضافة إلى المدينة السحرية المشهورة «ميني 
النــد» وذلك من خالل مجّســم تم تصميمه 

باستخدام نماذج «الليغو» المشهورة.

ويسلط متنزه «بوليوود باركس دبي» الضوء 
على ســحر الترفيه بمدينة مومباي الهندية، 
حيث سيشــكل وجهة الستعراض تلك األفالم 
الساحرة التي تحفل بالعروض الفنية والغناء 

واأللوان النابضة. 
وسيستقبل متنزه «موشنجيت دبي» الذي 
يمتاز بتصميمه المســتوحى من «هوليوود»، 
التــي تعــد مقــراً ألبــرز شــركات اإلنتــاج 
الســينمائي مثل «دريم وركس أنيميشــن»، 
و«ليونز جيت»، و«ســوني بيكتشرز»، زواره 
في تجربة ســينمائية تسلط الضوء على أبرز 

اللحظات السحرية في عالم األفالم. 

الســياحة بســلطنة ُعمان  تســلط وزارة 
الضــوء علــى أبــرز المشــاريع التنموية 
فــي قطــاع الســياحة المحلــي، والتــي 
تضــّم التوســعات الجديدة فــي كل من 
«مطار مســقط الدولي» و«مطار صاللة» 
وموانئ الســلطان قابــوس، باإلضافة إلى 
مشروع إنشــاء «مركز ُعمان للمؤتمرات 
والمعــارض» والمطــار الجديد في مدينة 
مسقط، وذلك خالل مشاركتها في معرض 

سوق السفر العربي.
ووفقــاً للتقريــر الصادر عن مؤّسســة 
«بيزنــس مونيتــور إنترناشــيونال» حول 
قطاع الســياحة الُعماني للربع الثاني من 
العام الجاري، احتلت آسيا صدارة األسواق 
العالمية للســياحة الداخلية مع مؤّشرات 
قوّية بزيادة نموها في المســتقبل، حيث 
مــن المتوّقــع أن يزيــد عدد الــزّوار في 
الفترة بين عامــي 2014 و2018، بما من 
شــأنه أن يعــود بالمنفعــة الكبيرة على 
قطاع السياحة الداخلية في سلطنة ُعمان. 

وقالــت ميثــاء المحروقــي، وكيــل وزارة 

الســياحة بســلطنة ُعمــان: يشــهد قطــاع 
الســياحة الُعمانــي مرحلــة نمــو وتطــّور 
مزدهــرة، حيــث ارتفعت مســاهمته في 
الناتــج المحلي اإلجمالي %2.2 خالل العام 
الجــاري وفقــاً إلحصاءات المركــز الوطني 

لإلحصاء والمعلومات في سلطنة عمان. 

كشفت شركة «يو غوف» لألبحاث ومقرها 
دبــي نتائــج أحــدث دراســة أجرتها حول 
توجهات السياحة العائلية ومتطلباتها، حيث 
أظهرت أن 64 % من بين ألف شــخص من 
الشرق األوســط وشــمال أفريقيا شملتهم 
الدراسة ســافروا مع أطفالهم خالل األشهر 
االثني عشــر الماضية، فــي حين يفضل 62 
% منهــم القيــام بعمل حجوزاتهم للســفر 
واإلقامة عبر مواقع الحجوزات اإللكترونية.

وأعلن سكوت بوت، مدير البحوث وشؤون 
الســفر والســياحة لمنطقة الشرق األوسط 
في يو غوف، نتائج الدراســة، التي أجريت 
برعاية المكســيك، كجزء من ندوة حوارية 
ضمن فعاليات اليوم األول لمعرض ســوق 
السفر والتي عقدت تحت عنوان «اتجاهات 
الســياحة العائليــة علــى مســتوى العالم 
وكيفية االستفادة منها اقتصادياً في منطقة 

الشرق األوسط».
وقال بوت: «ركزت الدراسة على العديد 
من النواحي الخاصة بالســياحة العائلية بما 
في ذلك الســلوكيات واألمــور التي تفضلها 
العائالت وكيف تتغير عندما يكون الســفر 
بصحبة األطفال ومن مختلف األعمار، حيث 

جاء كمحور انطالق جيد للمناقشة».

وأظهرت الدراسة، التي ركزت على السياحة 
الخارجــة مــن المنطقــة، أن األســر تقوم 
برحلتين للســياحة في السنة في المتوسط  
وأن األســر التي تسافر بصحبة أطفال دون 
ســن الثانية عشــرة تميل فــي الغالب إلى 
السفر مرات أكثر من األسر التي لديها أوالد 

تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.
وبينت الدراســة أن السفر لزيارة األهل 
واألصدقاء تصدرت أســباب السفر العائلي 
بنســبة 29 %، في حين جاء السفر لتمضية 
اجــازة العيد في المرتبة الثانية بنســبة 17 
% ثم التســوق بنســبة 15 % واالســتمتاع 

بالطبيعة بنسبة 14 % وزيارة المدن بنسبة 
11 % والجــوالت الســياحية بنســبة 9 % 

والسياحة الدينية بنسبة 9 %.
ولفتــت الدراســة إلــى أن المراهقيــن 
يتمتعــون بتأثيــر عاٍل  في اتخــاذ القرارات 

بشــأن حجوزات الســفر واإلقامة ألســرهم 
مقارنة  باألسر التي لديها أطفال بأعمار تقل 
عن 12 سنة وبالتالي تبرز الحاجة إلى برامج 
تسويقية تلبي احتياجاتهم. كذلك يعتمد 50 
% من المشاركين في الدراسة على توصيات 
الوجهــات  بخصــوص  واألصدقــاء  األهــل 
السياحية وأماكن اإلقامة في اتخاذ قراراتهم 

بشأن الوجهات المفضلة لالستجمام.

وأظهرت الدراسة أن العائالت تفضل اإلقامة 
في فنادق من فئتي أربع أو خمس نجوم أو 
وحدات إقامة للعائالت واألصدقاء بنســبة 
31 %، فــي حين أن 29 % من المشــاركين 
في الدراسة يفضلون فنادق ووحدات اقامة 
فــي مركز المدينــة و17 في المئة يفضلون 

اإلقامة في شقق فندقية.

وتتنــوع اختيــارات الوجهــات الســياحية 
بحســب الفئــات العمريــة، حيــث تفضل 
العائالت التي لديها أطفال دون سن الثانية 

عشــرة وجهــات ومواقع مليئة باألنشــطة 
والفعاليات والحدائــق والتعامل الجيد مع 
األطفــال، فيما تفضل العائــالت التي لديها 
أوالد تتــراوح أعمارهم بين 13 و18 ســنة 
وجهــات تتمتع بخيارات وأنشــطة متنوعة 
وأوقات وصول مناســبة للرحــالت الجوية 

إليها اضافة إلى توفر مراكز للتسوق فيها.

وقالت ناديج نوبلت - سيجرز، مدير معرض 
ســوق الســفر العربي: «تعد هذه الدراسة 
الثانيــة مــن نوعها التــي تصدرها يو غوف 
حــول توجهات الســياحة العائليــة بعد أن 
أطلقت فــي مارس الماضي دراســة أخرى 
حــول الســياحة الفاخــرة والتــي أظهرت 
أن أن هنــاك طلبــاً متزايــداً عليها من قبل 
العائالت الثرية. وأعتقد أن هذه الفعاليات 
والبيانــات التي يوفرها بوث وفريق العمل 
لديه ستكون مفيدة للغاية للمعنيين بقطاع 
الســياحة الوافــدة والخارجــة والطامحين 
لالســتفادة من نمو قطاع السياحة العائلية 

والسياحة الفاخرة في السوق».
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أشــار جيرالــد لوليس، الرئيــس والرئيس 
التنفيــذي لمجموعة جميــرا إلى أن عدد 
فنــادق «فنيــو» التي أطلقتهــا المجموعة 
مؤخراً سيصل إلى ٢٠ فندقاً بحلول ٢٠٢٠، 
علــى أن تشــمل عمليات «فينيــو ليفنغ» 
المتخصصة في خدمات الشــقق الفندقية، 
وكشــف عن توقيع ٥ اتفاقيات لمشــاريع 
تحــت مظلــة العالمة الجديــدة في دبي، 
متوقعاً اإلعالن عن أول فندق يحمل عالمة 
«فنيــو» خالل فترة تتــراوح بين ١٨ – ٢٤ 

شهراً.
وعلى هامــش اإلعالن عن افتتاح فندق 
«جيمــرا بــودروم باالس» فــي تركيا، أكد 
لوليــس أن المجموعة تركز حالياً بشــكل 
مكثف على الســعودية كوجهة حيوية في 
توســعاتها خالل الفترة القادمة، الفتاً إلى 
وجود عدة مباحثات جدية لمشــاريع في 
المملكــة تشــمل كًال من الريــاض وجدة 
تبلور  ومكــة والمدينة والخبــر، متوقعــاً 

التفاصيل خالل األشهر الستة المقبلة.
وأكــد أن جميــرا تطمــح لمواكبة نمو 
وازدهار دبي، حيث ستضاعف المجموعة 
محفظة فنادقهــا الحالية بما في ذلك تلك 
التابعــة لعالمة «فنيــو» و«جميرا» من ٢٣ 
فندقــاً حالياً إلى ما يتــراوح بين ٤٠ – ٤٥ 
فندقاً بحلول ٢٠٢٠ توفر ما يقارب ٨٠٠٠-

٨٥٠٠ غرفة. 
وتوقع لوليس أن يواصل القطاع الفندقي 
في دبي مســيرة النمو خالل العام الجاري 
بمعدالت تقارب النمو المحقق في ٢٠١٤، 
وذلك بالرغم من المستجدات وخاصة تأثر 
حركة السياحة الروسية نتيجة تدهور سعر 
صــرف الروبل، مؤكداً قــدرة اإلمارة على 
مواكبة المتغيرات على الســاحة اإلقليمية 
والعالمية بفضل الجهود والشــركات التي 
تقــوم بها حكومة دبي وطيــران اإلمارات 
لفتح أســواق ووجهات ســياحية وتجارية 
جديدة تعوض تأثر الحركة من أي أســواق 

أخرى، وتالياً نص الحوار : 
كيف تقيمون أداء القطاع الفندقي في 
دبي بشــكل عام وجميرا بشكل خاص 
خــالل العام الحالــي خاصة مع دخول 

فنادق جديدة إلى السوق ؟ 
كلنا ثقة بمواصلة األداء القوي خالل العام 
الحالي ونتوقع أن تســجيل نمواً بمعدالت 
تقــارب ما تم تحقيقه في ٢٠١٤، فبشــكل 
عام ستستمر أعداد السياح بالنمو بالتزامن 
مع زيــادة العرض من الفنــادق الجديدة، 
وهــذا الواقــع يصب في مصلحة الســائح 
عبر توفير المزيــد من الخيارات المتنوعة 
لإلقامة في دبــي، باإلضافة إلى تنافســية 
القطــاع ككل فــي اإلمارة ورفع مســتوى 
الخدمــة والعــروض الخاصة الســتقطاب 

المزيد من السياح.
إن المنافســة إيجابية دائماً، حيث تدفع 
لتحسين كفاءة وفعالية العمليات واإلدارة 
دون التنــازل عــن مســتوى الجــودة، لذا 
ستبقى ســوق دبي تنافسية على المستوى 
المنظور وهي لطالما كانت كذلك من قبل، 
لكــن طبيعتهــا اختلفت طبعــاً مع دخول 
أعــداد جديدة مــن الفنــادق، ونحن على 
ثقــة أنه وفي ظل جهــود طيران اإلمارات 
وغيرها من شركات النقل الجوي ستواصل 
دبي تعزيز جــــاذبيتها السياح واستقطاب 
المزيــد مــن الــزوار مــن دول وأســواق 
جديدة حــول العالم. كـــما أن الشــراكة 
بين القطــاع الحكومي والخــاص في دبي 
تؤتــي ثمارهــا، فالتـــعــاون الوثيــق مع 
التجاري تصب  السياحة والتســويق  دائرة 
في مصلحة اإلمارة ونمو القطاع السياحي 

ككل.
حيث واصلت دائرة السياحة والتسويق 
التجــاري  جهودها لفتح أســواق جديدة، 
خــالل فبراير ٢٠١٥، ونواصــل البحث عن 
أســواق جديــدة وخاصة في ظــل الدعم 
الكبير الذي تقدمه طيران اإلمارات وفالي 
دبــي عبر إطالق خطــوط طيران لوجهات 
جديدة ممــا يعزز اســتقطاب المزيد من 

الزوار الجدد إلى اإلمارة.

إلى تداعيــات هبوط  تنظــرون  كيف 
ســعر الروبــل علــى حركة الســياحة 

الروسية ؟ 
بالرغــم من تأثيــر انخفــاض الروبل على 
حركــة الســياحة الروســية إال أن القطاع 
الســياحي فــي دبــي واصــل أداءه القوي 
بالرغــم مــن المتغيــرات العالمية، حيث 
تســتمر اإلمارة في استقطاب أعداد كبيرة 
من الســياح، وقد أثبتت دبــي مرة أخرى 
قدرتها على التكيف ومواجهة المتغيرات.

فمــع تأثر أعــداد القادمين من روســيا 
إلى حد مــا لكنها لم تتراجع بشــكل حاد 
وخاصة بالنسبة لـ «لجميرا»، حيث تراجع 
عدد النزالء الــروس في فنادق المجموعة 
بدبــي بما يتراوح بين ٦ – ٧ ٪ فقط خالل 
شــهري فبرايــر ويناير من العــام الحالي، 
وهو أمــر طبيعي فــي ظل تراجــع قيمة 
الروبل الروســي، لكن وفــي الوقت ذاته، 
ال تزال شــرائح الســياح الــروس في دبي 
من الفئــة الجيدة وخاصــة األثرياء منهم، 
لكــن علينا بذل المزيد من الجهود لضمان 
استمرارية استقطابهم، ونتطلع إلى تعافي 
الروبل الذي سجل تحسناً ملحوظاً في سعر 

الصرف نوعاً ما. 
وقبيــل أزمــة الروبل شــكل الروس ما 
نســبته ٢٠ ٪ من إجمالي نزالء جميرا في 
دبي، كما يستحوذ الخليجيون واألوروبيون 
علــى نفــس النســبة. وال تــزال معدالت 
الســياح البريطانيين تسجل أداًء الفتاً، كما 
أن ارتفاع ســعر صرف الفرنك السويسري 
مقابــل الدوالر انعكــس إيجاباً على معدل 
النــزالء مــن سويســرا. وتواصــل فنادق 
مجموعــة جميــرا في دبي أداءهــا القوي 

على مختلف المستويات. 
 كيف انعكس دخول العبين جدد إلى 
الســوق على مستوى األســعار التي ال 
تزال مرتفعة  وما تأثيرها على سياسة 

التسعير ؟ 
توفر اٍألسعار التي نقدمها في فنادق جميرا 

قيمــة حقيقية للنزالء من حيث مســتوى 
التــي نديرها وجودة  المرافــق والفنادق 
الخدمات الراقية لدينا، وهو ما يظهر جلياً 

في أداء مختلف فنادقنا.
تتميز  بالنســبة لموضوع األســعار،  أما 
دبي حالياً بمجموعة واســعة ومتنوعة في 
دبي في ظل وجود عروض كثيرة للفنادق 
مــن فئــة النجمتيــن والثــالث والفنادق 
االقتصاديــة وصوًال إلى الفئــات الجديدة 
الشــبيهة بعالمــة «فنيو» التــي أطلقناها 

مؤخراً للفنادق العصرية.
منظومــة  علــى  المجموعــة  وتعتمــد 
متطورة جدياً إلدارة العوائد تواكب بشكل 
فوري التغيــرات التي تطــرأ على معادلة 
العــرض والطلب، وبالتالي تتغير أســعارنا 
وفقاً لهذه المعطيات بطريقة مرنة وفعالة 
تمامــاً على غرار شــركات الطيــران. وقد 
قمنا بضخ اســتثمارات كبيــرة للوصل إلى 
هــذه المرحلة لفهــم ديناميكيات العرض 
والطلب ومواكبة تغيراتها وتعديل خططنا 
وعملياتنا لضمن تحقيق أفضل مســتويات 

من اإلشغال. 
كمــا لم تشــهد أســعارنا أيــة تغيرات 
كبيــرة خــالل ٢٠١٤-٢٠١٥، وهنــا يجب 
مقارنة األســعار خالل العام وفقاً للمواسم 
الســياحية، حيث ال يمكن مقارنة موســم 
األعياد أو رأس الســنة بأشــهر أخرى، لذا 
نواصل تقديم عروض جديدة الســتقطاب 

السياح خالل أشهر الصيف.

إلــى أي حد نجحت عالمــة «جيمرا» 
بوصفها عالمة محلية انطلقت من دبي 

في المنافسة مع نظيراتها الدولية؟
لقد نجحت جميرا في المنافسة بقوة محلياً 
ودوليــاً، ويأتــي ذلك في ظــل النجاحات 
التي حققتها دبي خالل الســنوات الماضية 
والتي أكسبتها احترام العالم أجمع ورسخ 
ســمعتها المرموقــة دوليــاً، وينطبق ذلك 
علــى العالمــات التجاريــة التــي أطلقتها 
اإلمارة على غرار طيران اإلمارات وموانئ 
دبــي العالمية وجميرا التــي انطلقت إلى 
العالمية ونجحت في منافسة أكبر الالعبين 

الدوليين. 
لقــد أصبحــت دبــي مقصــداً لالطالع 
على أفضل الممارســات في عالم األعمال 
والمشاريع والتخطيط االقتصادية والتعلم 
من تجربتهــا، وتدرك الشــركات العالمية 
مــدى أهمية العمل في اإلمارة الكتســاب 
خبــرات ومهــارات جديدة فــي مختلف 
القطاعــات. لــذا فقــد حققــت العالمات 
المحليــة نجاحــات كبيــرة علــى صعيــد 
االنتشار والسمعة المرموقة واالحترام في 
أعين العالم، وهو ما يســاعدنا في تحقيق 

خططنا الدولية.
مــا أبــرز مالمــح الخطط التوســعية 

للمجموعة ؟ 
نطمــح لمواكبة نمــو وازدهــار دبي عبر 
خططنا التوســعية، وبحلــول ٢٠٢٠، وبما 
يشــمل المشــاريع القائمــة حاليــاً تحت 
اإلنشاء، ســنضاعف محفظة فنادقنا الحلية 
بما في ذلــك تلك التابعــة لعالمة «فنيو» 
و«جميــرا»، أي مــا يتراوح بيــن ٤٠ – ٤٥ 
فندقاً بحلول ٢٠٢٠ توفر ما يقارب ٨٠٠٠-

٨٥٠٠ غرفــة. ومع افتتاح «جيمرا بودروم 
بــاالس»، تضم محفظــة جميــرا حالياً ٢٣ 

فندقاً بـ ٥٠٠٠ غرفة.
ولدينا حالياً ٨ فنادق تحت اإلنشــاء في 
الصيــن وصلت ٧ منها إلى مراحل متقدمة 
من اإلنشــاء، على أن يتــم افتتاح تدريجياً 
خالل السنوات القادمة لغاية ٢٠٢٠. وتنوع 
افتتــاح فندقين في مســقط افتتاح بحلول 
٢٠١٧ باإلضافة إلى افتتاح توسعات مدينة 

جميرا في يوليو - اغسطس ٢٠١٦.

ونبحث عن المزيد من الفرص الجديدة 
للتوســع في أبوظبي وخاصــة بعد اتفاقية 
إنشــاء منتجــع جديد لجميرا فــي جزيرة 

السعديات.
كمــا نركــز حاليــاً بشــكل كبيــر على 
الســعودية كوجهــة حيوية في توســعاتنا 
خالل الفتــرة القــادمة ونتطلــع لدخولها 
بأســرع وقت ممكــن، ونعقــد حالياً عدة 
مباحثــات ومن المتوقع أن تتبلور تفاصيل 
بعــض المشــاريع خــالل األشــهر الســتة 
المقبلــة. كمــا نتفاوض لمشــاريع جديدة 
فــي البحـــرين باإلضـافة إلى رأس الخيمة 

أيضاً. 
ما أبــرز المســتجدات الخاصة بعالمة 
فنيو التي أطلقتها المجموعة مؤخراً ؟ 
قــم بالتوقيع علــى ٥ اتفاقيات لمشــاريع 
«فنيو» في دبي بما يشمل «فينيو ليفينغ»، 
ونتوقــع افتتاح أول فنــدق يحمل العالمة 
الثمانية عشــر  الجديــدة خــالل األشــهر 
المقبلــة، لكــن وفــي حال وجدنــا فرصة 
لمنشــأة جاهزة تلبي مواصفــات العالمة 
الجديدة فقــد ننتهز الفرصة أيضاً، ونطمح 
إلــى أن تشــمل «فنيو» ٢٠ فندقــاً إما في 
الخدمــة أو تحت اإلنشــاء بحلــول ٢٠٢٠ 
بحيــث تتوزع محليــاً في دبــي وخارجياً 
أيضاً، حيث نركز على أســواق جنوب آسيا 

وأوروبا التي تزخر بالفرص.

كيف تقيمون أداء وتنافسية جميرا من 
الســوقية واألداء؟ وهل  الحصة  حيث 

تحظون بمعاملة تفضيلية في دبي؟ 
تواصــل فنــادق المجموعــة ســواء كانت 
فنادق االستجمام والترفيه على غرار فندق 
«جيمرا بيتش» وزعبيل ســراي وغيرها أو 
فنقــد األعمال على غــرار أبراج اإلمارات، 
حيث ســجل أداًء يتفوق على المنافســين 
كل عام، وقد نجحنا بمنافسة أعرق األسماء 
والعــالمــات الفندقيــة العالميــة محليــاً 

ودولياً.
بالرغم من أن مجموعة جميرا عضو في 
دبي القابضة، إال أننا نعمل في بيئة شديدة 
التنافسية، وال نحظى بأي معاملة تفضيلية 
فــي دبي بل نعمــل وننافس بــكل كفاءة 

وفعالية، ولطالما كان األمر كذلك بالنسبة 
لنــا منذ انطالقتنا، وقــد أثبتنا قدرتنا على 
المنافسة بشــفافية ومعايير عادلة لجميع 
المتنافســين.  ونستحوذ على حصة سوقية 
تقــدر بـ ١٥ ٪ من ســوق فنــادق الخمس 
نجوم الراقية التي تقع في نفس فئة فنادق 

«جميرا».
وقد بلغ متوســط عائد الغرفة الفندقية 
في الشهور األربعة األولى لهذه السنة إلى 

١٤٧٦ درهماً.

 مــا أبرز التحديات التي تواجه القطاع 
السياحي والفندقي في دبي ؟ 

ننظر إلى تأثر الســياحة الروســية كمسألة 
مؤقتــة فحســب، وقــد أثبتــت دبــي في 
تاريخها قدرة فائقة على مواكبة المتغيرات 
بمعزل عن األحــداث اإلقليمية والعالمية 
ســواء كانت أحداث اقتصادية أو سياســة 
واجتماعية،  خاصة بما تتمتع به من واحة 

لألمان واالستقرار واالزدهار. 
وقــد بتنا نتمتع بقدرة على مواجهة أي 
تحديات قد تواجهنا مستقبًال خاصة بفضل 
مــا تتمتع بــه دبي من بيئــة تحتية فريدة 
من نوعهــا وخاصة في القطاع الســياحي 
والترفيهي والفندقي، باإلضافة إلى مكانتها 
كمركــز تجاري واســتثماري رئيســي على 
الخارطة الدولية، وكلنا ثقة بأن المستقبل 
يحمل آفاقاً واعدة لدبي خاصة مع إكســبو 

.٢٠٢٠
وفيمــا يتعلق باألســواق الجديدة التي 
يمكــن أن تدعم تراجع نمو بعض أســواق 
الســياحة الواردة إلى دبي، ونظراً الرتباط 
حركــة الســياحة في اإلمارة مــع وجهات 
طيــران اإلمــارات نــرى أن افريقيا تتمتع 
بفــرص كبيــرة خاصة فــي فئة الســياحة 
الفاخــرة باإلضافــة إلــى الصيــن ومجمل 
جنوب آســيا، ومــع الــدوالر القوي خالل 
الفتــرة الماضيــة ســجلنا نمواً كبيــراً في 
السياح من الواليات المتحدة، ونطلع قدماً 
إلى تعزيز مكانتنا في األســواق األوروبية 
واالســتفادة من فروق أسعار الصرف بين 
اليــورو والــدوالر وانعكاســها إيجاباً على 

السياحة الواردة إلى أوروبا. 

أطلق فنــدق جميرا بودروم باالس عرضين 
األول،  العــرض  يتيــح  حيــث  خاصيــن، 
«الحصــول على ليلــة إضافيــة»، للضيوف 
حــال اإلقامة ألربع ليال بســعر ثالث ليال. 
وفضــًال عن ذلــك، يتمتع الضيــوف بخصم 
٢٠٪ على كافة الوجبات والمشــروبات في 
مطاعم ومرافق الفندق. وبالنسبة للراغبين 
باكتشــاف نمط الحياة وجمال تركيا، يقدم 
عرض «البهجة التركية» تجربة رائعة، حيث 
يتيح للضيوف اإلقامة ألربع ليال في جميرا 
بــودروم باالس، ومــن ثم اإلقامــة ليلتين 

مجاناً في  «بيرا باالس جميرا».

دشنت مجموعة جميرا مؤخراً فندق جميرا 
بــودروم باالس، الفنــدق الفخم الذي يطل 
على بحــر أيجة بمنطقة بــودروم التركية. 
وبهذه المناســبة، أطلقــت جميرا مجموعة 
الخاصة  الجديــدة والعروض  الخدمات  من 
للمســافرين الراغبين فــي اإلقامة في هذا 
الفنــدق الفاخــر في أجــواء متميزة. وجاء 
االفتتاح الرســمي لهــذا الفندق في أعقاب 
اتفاقيــة إدارة أبرمتهــا مجموعة جميرا مع 
شركة تارجيتس افسمنت تورزم اسلتميري 
أي أس التركية تقوم بموجبها بتشغيل فندق 
بودروم بــاالس. وخالل حديثه في المؤتمر 

الصحافي الذي أقيم فــي فندق بيرا باالس 
جميرا في أسطنبول بمناسبة التدشين، قال 
جيرالد لوليــس، الرئيس والرئيس التنفيذي 
لمجموعة جميــرا، إن الفندق منتجع فاخر 
حقاً، حيث عملنا عن كثب مع مالك الفندق 
لضمان تســخير خبرة جميــرا المتميزة في 
كافة تفاصيل الفندق. ويســعدني القول إن 
التحســينات التي شــهدها هذا المنتجع قد 
تخطــت التوقعــات، وإنني علــى ثقة بأن 
ضيوفنــا الذين ســيقصدون هذا الصرح من 

كافة أنحاء العالم سيشعرون بالدهشة.
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