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وقعت شــركة دبي باركس آنــد ريزورتس 
مذكرة تفاهم مــع «دناتا»، لتصبح األخيرة 
شريك السفر المفضل لهذه الوجهة الترفيهية 
الفريدة المقـرر افتتاحها في أكتوبر من عام 
٢٠١٦. وتتيح هذه المذكرة التجارية لشركة 
دبــي باركــس آنــد ريزورتس االســتفادة 
من شــبكة مبيعات «دناتا» الواســعة لبيع 
وتوزيــع تذاكرهــا وباقــات عروضها حول 
العالم إلــى العمالء الذين يخططون لزيارة 
المتنزهات الترفيهية األربعة: موشــنجايت 
دبــي، وبوليــوود باركس دبــي، وليغوالند 
دبي، وليغوالند ووتربارك. وتغطي «دناتا» 

أســواقاً رئيســية مثــل المملكــة المتحدة 
وأوروبا وأستراليا وأفريقيا مع ما يزيد على 
٢٠٠ منفذ مباشر في منطقة الشرق األوسط 
والهنــد لوحدهما، ومجموعة واســعة من 
مراكز االتصال اإللكتروني، ووسائل التواصل 
األخــرى، ومراكز خدمة العمالء. وقال رائد 
النعيمي، الرئيس التنفيذي للشركة، يسعدنا 
أن نتعـــاون مــع »دناتا« كشــريك مفضـل 
للســفر، خصوصاً وأنها واحــدة من أضخم 
شبكات الســفـر في العالم وتتميز بتجـربة 
غنية وانتشار واسع وخدمات دعـم ال مثيل 
لها. وســوف تزودنا هذه الشــراكة بالعديد 

من الفرص الســتعراض خدماتنا أمام الزوار 
في مختلــف أنحاء العالم، كما ســتتيح لنا 
المضي قدماً فــي تحقيق هدفنا في تقديم 
تجربــة مذهلــة للضيوف. مــن جانبه، قال 
إيان أندرو، نائب رئيس أول «دناتا» ألعمال 
الســفرمن المتوقع أن تغــدو »دبي باركس 
آنــد ريزورتس« الوجهــة الترفيهية الرائدة 
في المنطقة، ولهذا كنا حريصين على إبرام 
هــذه الشــراكة لنكون جــزءاً مــن رحلتها 

الواعدة بالنجاح منقطع النظير. 

كشــف منتجع أتالنتس النخلة خالل مشاركته 
في المعــرض عن باقــات العــروض الخاصة 
باقــات  الصيــف، والتــي تتضمــن  بموســم 
لمســتخدمي بطاقــات الدفع «فيــزا»، وهي 
مخصصة لموسم الصيف هذا ابتداء من ١٥٩٥ 
درهمــاً لليلــة الواحدة للحجــوزات حتى ٣٠ 
ســبتمبر ٢٠١٥، وذلك للعائــالت المؤلفة من 
بالغين وولدين دون سن الـ١٦ عاماً. وتتضمن 
الباقــة إفطــاراً مجانياً ووجبة غداء أو عشــاء 
عــن كل يوم إقامــة، باإلضافة إلى دخول غير 
محــدود لمدينــة «أكوافنتشــر» ودخول غير 
محدود إلى أكواريوم الحجرات المفقودة في 

المنتجع التي تحتوي على ٦٥ ألف كائن مائي 
ودخــول إلى نادي أطفال «كيــدز كلوب» أو 
«كلــوب راش» لطفل واحد عن كل يوم إقامة 
وأســعار تفضيليــة تصل إلــى ٣٠٪ في خليج 
الدالفين إلحدى تجارب لقاء الدالفين أو أسد 
البحر، كما تتضمن مساجاً لـ ٢ بسعر ١ للرقبة 
واألكتاف في نادي «شــويكي» للسبا واللياقة 
دبي - البيان البدنية.   
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قال آري م. سورنســون الرئيس التنفيذي 
لشــركة ماريوت العالميــة في تصريحات 
خاصــة لـ«البيان االقتصــادي»، إن صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي، رعــاه الله، حــول دبي إلى 
مدينة تعشق التحديات، كما تضع الخطط 
التي تستشرف المستقبل، دون النظر إلى 
إنجــازات الماضي وأضاف نرى دبي اليوم 
واحدة من المدن األسرع نمواً في المجال 
االقتصــادي بشــكل عــام، وفــي القطاع 
الســياحي على وجه الخصــوص، والدليل 
أصبحنا نــرى جميع المجموعات الفندقية 
العالمية، وبينما ماريوت تتسابق للحصول 

إلى فنادق جديدة في اإلمارة.

وأكــد أن دبــي تعتبر من المــدن القليلة 
عالمياً التي تمتلك رؤية ســياحية واضحة 
المعالــم، تغطي جميــع القطاعات، والتي 
تتمثل في رؤية ٢٠٢٠ الهادفة إلى الوصول 
إلى ٢٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٠، باإلضافة 
إلى مضاعفة عــدد الغرف الفندقية لتصل 
إلــى ١٦٠ ألف غرفة فندقية. مشــيراً إلى 
ثقته بأن اإلمارة قــادرة على تحقيق هذا 
الهدف حتــى قبل ٢٠٢٠. وأضــاف إذا ما 
نظرنا إلــى ما كانت عليــه دبي قبل عقد 
مــن الزمن، فإننــا بالتأكيد أمــام المدينة 
األكثر تطــوراً في العالم.. مــن كان يظن 
أن دبــي قــادرة علــى أن تكون خامســة 
أهم وجهات الســياحية فــي العالم، ومن 
كان يظــن أن مطــار دبي ســيتوفق على 
مطار هيثرو ليصبــح أكثر مطارات العالم 
ازدحاما... شخصياً أنا متأكد من أن صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد كان يعرف 
ذلــك.. ولذلــك تحقيق ٢٠ مليون ســائح 
خالل ٧ ســنوات هدف مشروع لدبي، وما 
عليها إال إقناع نســبة قليلة من ٧٠ مليون 
مسافر الذين يستخدمون مطار دبي سنوياً 
الكتشــاف دبــي أليام قليلــة، حتى تصبح 

الوجهة األولى سياحياً في العالم».

وتابع أن العوامل التي تقف وراء اعتقاده 
بأن دبي قادرة على استقطاب ٢٠ مليون 
ســائح قبــل ٢٠٢٠، أوًال وجــود قيــادة 
طموحة ونشــطة تقف بقوة وراء تطوير 
القطاع الســياحي وتنويع اقتصاد اإلمارة، 
كمــا تســتثمر بقــوة في خلــق وجهات 
ســياحية جديدة دائماً وقال السائح يرى 
دائماً أشــياء جديدة كل مــرة يزور فيها 
دبــي. وأضــاف أن العامــل الثاني يتمثل 
فــي االســتمرار فــي النمــو االقتصادي، 
حيث إن اإلمارة حافظت خالل السنوات 
القليلة الماضية على معدالت نمو صحية، 
والتوقعات تشير إلى استمرار هذا النمو. 
أما العامــل الثالث فهو ســهولة األعمال 
وتشجيع االستثمار، حيث تعمل الحكومة 
على تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي 
أو العالمي في الدخول إلى قطاع الفنادق، 
أما العامل الرابع فأشــار إلى أنه إكســبو 
٢٠٢٠ الذي يمثل فرصة نمو قوية بالنسبة 
الفنادق،  العالمية فــي إدارة  للشــركات 
وقــال: «كل المجموعات الفندقية ترغب 
في التواجد في مقر إكســبو  قبل ٢٠٢٠، 

وماريت بالتأكيد ستكون هناك».  

وأضــاف أن القطــاع الســياحي عالميــاً 
يواجــه تحديــات متواصلــة، تتمثــل في 
األوروبية وانخفاض  االقتصــادات  ضعف 
الروبــل والتوتــرات الجيوسياســية فــي 
الشــرق األوســط، لكن معــدالت النمو 
ما تزال تســتمر بسبب أســواق جديدة، 
مثل الصين التي قال إن عدد المســافرين 
منها ســيصل إلى ما يقــارب ٥٠٠ مليون 
مســافر خالل الســنوات القليلة المقبلة، 
وهو مــا يعني فرصــاً اســتثمارية مهمة 
لقطاعات الســياحة والطيــران والفنادق. 
وأكــد الرئيــس التنفيــذي  أن اإلمارات 
تظل السوق األكبر واألفضل أداًء بالنسبة 
للمجموعة باإلضافة إلى السعودية وقطر 
مشــيراً إلى أن مصر تشهد نسبة نمو في 
العوائد تقارب ٥٠ ٪ خال فترة الـ١٥ شهراً 
الماضيــة، لكنها ال تزال أقل من معدالت 

ما قبل ٢٠١١.

قــال محمد العوضي، نائــب رئيس اإلدارة 
العقاريــة فــي دبــي ورلــد ســنترال في 
تصريحــات خاصة لـ«البيان االقتصادي» إن 
عدد الغرف الفندقية التي ســيتم افتتاحها 
في دبي ورلد ســنترال بحلول العام ٢٠٢٠ 
ســيصل إلى ٢٠ ألف غرفة فندقية، وهو ما 
يمثل نحــو ٣٠ ٪ من عدد الغرف الفندقية 
المزمــع إضافتها في دبي بشــكل عام في 
هــذه الفتــرة. وأشــار إلــى أن المنطقــة 
قــد وقعت بالفعــل عقوداً مع ٥ شــركات 
اســتثمارية إلنشــاء ٦ فنــادق تضم ٢٥٠٠ 
غرفــة فندقيــة تبلغ قيمة بنائهــا ما يفوق 
مليــار درهــم. األمر الذي يعنــي أن قيمة 
بناء الغرف الفندقية اإلجمالية حتى ٢٠٢٠ 

ستبلغ ٨ مليارات درهم.
وأشار إلى أن الفنادق الستة التي وقعت 
عقودهــا بالفعل تضم فندقاً واحداً ٥ نجوم 

وآخــر من فئة ٤ نجــوم و٣ فنادق من فئة 
٣ نجوم ومنشــأة شقق فندقية، مشيراً إلى 
أن موعد افتتاح هذه الفنادق سيكون قبل 
٢٠١٨ كحــد أقصــى على أن يتــم االنتهاء 
مــن بناء إجمالــي ٢٠ ألف غرفــة فندقية 
قبــل ٢٠٢٠.  وأعلنــت دبي ورلد ســنترال 

يــوم أمس عن توقيــع اتفاقيــات منفصلة 
ستشــهد إنشــاء ثالثة فنادق عالمية، وهي 
ألوفــت وميللينيوم وســتوديو إم، في دبي 
ورلد ســنترال. وتم توقيــع االتفاقيات مع 
كل مــن شــركة رادار دبي ورلد ســنترال 
(فنــدق ألوفت)، أبــا للضيافــة دبي ورلد 

ســنترال (فنــدق ميللينيوم) وشــركة تيترا 
الســتثمارات الضيافة (فندق ستوديو إم). 
وســتوفر هذه الفنادق مــا مجموعه ١٣٠٠ 
غرفــة إضافية لعروض دبي ورلد ســنترال 

في قطاع الضيافة.
وقال العوضــي نتوقع طلبــاً كبيراً على 
الغــرف الفندقيــة، ليس فقط مــن توافد 
المســافرين إلى مطار آل مكتــوم الدولي 
ومعــرض إكســبو ٢٠٢٠، ولكــن أيضاً من 
المســافرين من رجال األعمال المرتبطين 
بالمجتمع األوســع في دبي ورلد سنترال. 
كما إننا نحرص أيضاً على تنويع عروضنا مع 
التركيز على قطاع الفنادق ذات المســتوى 
المتوســط، خاصة وأن أكثــر من ٥٠ ٪ من 
الطلب علــى الغرف الفندقية حول المطار 

سيتركز على الفنادق ذات الثالثة نجوم.
وتشــير التوقعــات إلــى أن مطــار آل 
مكتوم الدولي ســيتمتع بالقدرة الستيعاب 
ما يقارب ١٢٠ مليون مســافر سنوياً خالل 

خمس إلى ثماني سنوات قادمة. 

قال الســفير شــريف البديوي، القنصل 
العــام لجمهوريــة مصــر العربيــة في 
لـ«البيــان  الشــمالية  دبــي والمناطــق 
االقتصادي» أن رؤية دبي ٢٠٢٠ لتطوير 
القطــاع الســياحي، تعتبر مصــدر إلهام 
لكافة الــدول العربية ومــن بينها مصر 
من أجل تطوير القطاع السياحي وزيادة 
مســاهمته فــي االقتصــاد. وأضاف أن 
الســياحة المصرية بــدأت تعاود نموهاً 
تدريجياً، حيث حقق القطاع نســبة نمو 
في عدد الزوار الدوليين بأكثر من ٥٠ ٪ 

خالل النصف الثاني من العام الماضي.
وأضــاف أن االســتثمارات اإلماراتية 
ستساهم بشــكل كبير في تعزيز المنتج 
الســياحي فــي مصر، ســواًء مــن خالل 
المراكز التجارية أو المدن الســكنية أو 
حتــى من خالل عدد مــن الفنادق التي 

يســاهم في بنائها شــركات اســتثمارية 
إماراتية، مشــيراً إلى أن دولة اإلمارات 
اســتراتيجياً ودولة شقيقة  تعتبر شريكاً 
بالنســبة لمصــر، وقد وضح ذلــك كثيراً 
خالل المؤتمر االقتصادي المصري الذي 
عقد في شــرم الشــيخ، حيث ان كانت 

اإلمارات من أكبر الداعمين لمصر.
وأكــد  البديوي أن المشــاركة القوية 
لمصر في معرض ســوق الســفر العربي 
ســواًء على المستوى الرســمي بحضور 
وزيــر الســياحة المصــري أو من خالل 
القطاع الخــاص، يوضح االهمية الكبيرة 
التــي توليهــا الدولة للمعرض، مشــيراً 
إلــى أن الوفــد المصــري عقــد العديد 
مــن اللقــاءات كان أهمهــا مــع ســمو 
الشيخ أحمد بن ســعيد، الرئيس األعلى 
لـ«طيران اإلمارات»، باإلضافة إلى هالل 
المــري مدير عــام دائرة الســياحة، من 
أجل بحث ســبل التعاون بيــن البلدين 

الشقيقين.

أعلنت «ألفــا إلدارة الوجهــات»، عن إطالق 
بطاقة «آي فينشر» مسبقة الدفع، تسّهل على 
الســائح دخول العديد من المواقع السياحية، 
من بينها برج خليفــة، والمتاحف وأكواريوم 
أتالنتــس وأكواريــوم دبــي مــول ورحــالت 
الســفاري.  وقال غســان العريضــي الرئيس 
التنفيذي للشركة  إن هذه الخدمة هي األولى 
مــن نوعهــا في الشــرق األوســط، وال توجد 
ســوى في المدن السياحية الكبرى في العالم، 
وأضــاف أن قيمة البطاقة ســتكون ما يعادل 
٢٠٠ دوالر. وأشار إلى أن العمل بهذه البطاقة 
سيبدأ اعتباراً من شهر يوليو المقبل، وأكد أن 

هذه البطاقة توفر للســائح أكثر من ٥٠ ٪ من 
أسعار جميع األماكن السياحية التي سيزورها، 

كما توفر له الجهد والوقت. 

مــن جهــة أخــرى، أعلنــت الشــركة عن 
إطالق خدمــة «المطعــم المتنقل» الذي 
يأخذ الســياح فــي جولة ســياحية داخل 
دبي لزيارة أهم المعالم الســياحية، دون 
الحاجة للنزول والتوجه إلى أحد المطاعم 
لتناول العشــاء. ويجمع المطعم المتنقل 
بين خدمــة الرحالت الســياحية المميزة، 
وخدمــة مطاعــم الخمس نجــوم. ويقول 
ســمير حمادة مدير عام الشركة، إن هذه 
الخدمة الجديدة، ُتعد إضافة مميزة لدبي، 
التي دائماً ما تقدم خدمات غير مســبوقة 
للســياح والزوار تفــوق توقعاتهم، حيث 
إن هــذا المطعم المتنقل، هو الوحيد من 

نوعه في العالم.

كرمــت دبي للســياحة ١٠ فنادق وشــركات 
بمجــال  لتميزهــا  اإلمــارة  فــي  ســياحية 
الممارســات البيئية والمستدامة، وذلك خالل 
حفل توزيع «جوائز دبي للســياحة الخضراء» 
الذي أقيم فــي «قاعة الملتقى» ضمن «مركز 
دبــي التجــاري العالمي» ثالث أيــام معرض 
«ســوق الســفر العربي». وتم توزيع الجوائز 
علــى فنــادق «البســتان روتانــا» (٥ نجوم)، 
و«نوفوتيــل ديرة ســيتي ســنتر» (٤ نجوم)، 
و«سويت نوفوتيل» (٣ نجوم)، و«إيبيس ديرة 
ســيتي ســنتر» (نجمتين)، و«سافوي كريست 
للشقق الفندقية» (شــقق الديلوكس)، و«فيال 

روتانا» (شقق الستاندرد). كما حاز «بالتينيوم 
هيرتــاج - المخيــم الصحــراوي»، جائزة فئة 
المخيمــات الصحراوية كما تــم فنادق «روز 

ريحان روتانا» جائز أفضل الفنادق تقدماً من 
ناحية الممارســات البيئيــة، و«ريجال بالزا» 

على مساهمته بأفضل األفكار المبتكر.
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قــال كريســتوف شــنايدر، مدير عــام فندق 
«ســوفيتيل» النخلــة فــي دبــي إن شــريحة 
العائالت تمثل ٨٠ ٪ من ضيوف الفندق مشيراً 
إلى أن معدل إقامة العائلة في منتجعات دبي 
يصل إلى ٤٫٥ يوماً، متوقعاً أن يحقق المنتجع 
هذا العام نفس معدل إشــغال العام الماضي 

الذي وصل نهاية ٢٠١٤ إلى ٧٧ ٪.
وأضاف شــنايدر خالل معرض السفر العربي: 
إن قطــاع الضيافة في اإلمارات يتمتع بمرونة 
فريدة تجــاه التحديات والظروف االقتصادية 
الطارئة التي تحدث في المنطقة والعالم، مثل 
التوترات التي تشــهدها بعــض دول المنطقة 

وانخفاض ســعر صرف اليورو، مؤكداً أن دبي 
هــي الوجهــة األولــى للســياحة العائلية في 
الشــرق األوســط بــدون منازع. وأشــار إلى 
أن تراجــع أعداد الســياح من اتحــاد الدول 
المســتقلة، لــم يؤثر كثيراً علــى أداء الفندق 
العام الماضي، الفتاً إلى تّعزز المنافســة على 
شــريحة العائالت خصوصاً مــع افتتاح ١٠٠٠ 
غرفة فندقية جديدة في النخلة هذا العام منذ 
افتتاح الفندق في ٢٠١٣، وإضافة عدد إضافي 

من الغرف الفندقية خالل العام الجاري.

 –

أعلنت «ستاروود العالمية للفنادق»، أمس 
عن اعتزامها مضاعفــة محفظة فنادقها في 
الشــرق األوســط، حيث عــززت عالماتها 
التجاريــة بخطط الفتتــاح ٥٠ فندقاً بحلول 
عام ٢٠١٩. وقامت الشركة بتوقيع اتفاقيات 
لـ٥ مشــاريع جديدة تحــت مظلة عالمتيها 
«ألوفــت» و«إليمنــت» فــي دبــي وقطر 
وســلطنة عمان، ليصل بذلــك إجمالي عدد 
االتفاقيــات الموقعــة اآلن إلى ٧ اتفاقيات. 
وقــال مايكل ويــل، رئيــس المجموعة في 
أوروبا وإفريقيا والشــرق األوســط: «يأتي 
نمونا في المنطقة نتيجة تقديم قيمة نوعية 

لمالكينا بشــكل متناغم، من خالل عالماتنا 
ذات نمط الحياة العصري المتميز، مدعومة 
بضيوفنــا األوفياء، وقوة منصتنــا العالمية. 
لقد بدأ بالفعل عام ٢٠١٥ برسالة قوية، من 
خالل اإلعالن عن توقيع ســبع اتفاقيات في 
المنطقة في أقل من خمسة أشهر، ما يعكس 
الطلب المرتفع على عالمات فنادق السوق 
المتوســطة في الشــرق األوسط». وأعلنت 
«ستاروود» عن ٣ منشآت جديدة لعالمتيها 
ســريعتي النمو «ألوفــت» و«إليمنت» في 
دبي من المقرر افتتاحها في غضون األعوام 
الخمسة المقبلة: وهي «ألوفت مطار دبي» 

و«إليمنــت مطــار دبي» اللــذان تم توقيع 
اتفاقيــة إلنشــائهما مع «وصــل للضيافة»، 
حيــث ســيضيف الفندقــان ما يزيــد على 
٤٠٠ غرفــة. و«ألوفت دبي ورلد ســنترال» 
الــذي يقــع عند مدخــل مطــار آل مكتوم 
الدولي وبجوار مناطق الخدمات اللوجستية 
والطيران الرئيسة، وسوف يضم ١٥٠ غرفة. 
وتتمثل أبرز فنادق المجموعة التي ســيتم 
افتتاحها في ٢٠١٦/٢٠١٥ كالتالي: ٣ فنادق 
جديدة في دبي مــن خالل مدينة الحبتور، 
و«شــيراتون الشــارقة»، إضافة إلى افتتاح 
«ألوفت العين» في ٢٠١٦.      دبي - البيان

تشــير اإلحصــاءات األخيــرة الصــادرة عن 
دائرة الســياحة والتســويق السياحي بدبي، 
إلــى أن القطــاع الفندقي حقــق خالل عام 
٢٠١٤ نمــواً قــدره ٧٫٨٪ حيــث بلــغ عدد 
الفنادق ومجمعات الشــقق الفندقية بنهاية 
العــام الماضي ٦٥٩ منشــأة فندقية ارتفاعاً 
مــن ٦١١ فندقاً ومجمعاً للشــقق الفندقية. 
ومع افتتاح عدد من الفنادق المتوسطة هذا 
العام فإن هناك العديد منها ســيتم افتتاحه 
خالل السنوات المقبلة، نتيجة للحوافز التي 
قدمتها حكومة دبي للمســتثمرين في هذه 

القطاع.

وقد شــهد سوق الســفر العربي هذا العام 
ازدهــاراً فــي القطــاع الفندقي فــي دبي، 
فمع الشــراكة التي تمت أخيراً بين العديد 
من الفنادق المتوســطة مــن بينها هيلتون 
العالمية وشــركة وصل للضيافــة والترفيه 
بدولــة اإلمارات إلنشــاء فنــدق هامبتون 
مــن الفئــة المتوســطة في دبــي ومنطقة 
الشــرق األوسط، سيشــهد القطاع الفندقي 
فــي اإلمارة افتتاح فنــادق هامبتون بإدارة 
هيلتــون مــن بينها هيلتون دبــي القصيص 
وهيلتــون جاردن إن القرهــود عام ٢٠١٧، 
حيث ســتضيف هذه الفنــادق ٥٥٠ غرفة 
جديدة. هذا وسيتم افتتاح فندقين جديدين 
من سلســلة فنادق هيلتــون جاردن إن في 
وقت الحق من هذا العام، كما سيتم إنشاء 
فندق ثالث في مول اإلمارات العام المقبل 
٢٠١٦. وكما تم اإلعالن خالل ســوق السفر 
العربي فإن فنادق روف التي تم تدشــينها 
هــذا العــام في إطار الشــراكة بين كل من 
مجموعة إعمــار للضيافة وميراس القابضة، 
ســتقام هذه الفنادق كفئة متوســطة على 
طــراز عصري تجمــع بين الجــودة العالية 
والبســاطة فــي كل مرافق هــذه الفنادق، 
وســيتم إنشاء ٦ من هذه الفنادق قبل عام 
٢٠٢٠ مــن بينهــا فنــدق روف زعبيل قبل 

نهاية هذا العام. 

وكان لمجموعــة جميرا وجود مكثف خالل 
ســوق الســفر العربــي، حيــث أعلنت عن 

افتتاح أول فندق من الفئة المتوســطة في 
جزيرة ميراس بلووتتر على شــاطئ مرسى 
دبي. وفي الوقــت الذي تعمل فيه حكومة 
دبي على تحقيق رؤيتها السياحية باستقبال 
٢٠ مليــون زائر بحلول عام ٢٠٢٠ واإلعالن 
عن دبي الوجهة السياحية األولى في العالم 
للســياحة العائلية، فقد أصبــح معروفاً أن 
اإلمارة باتت في حاجة إلى تطوير ســمعتها 
عالميــاً فــي مجــال الفنــادق المتوســطة، 
لتحقيق الشــهرة ذاتها التــي حققتها عالمياً 

في مجال الفنادق الفاخرة.

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة 
دبي للترويج الســياحي والتجاري: حققت 
دبــي مكانة رائدة كوجهــة تزخر بالفنادق 
الفاخــرة المتنوعــة وتحرص دائمــاً على 
تقديــم كل ما من شــأنه أن يخدم القطاع 

وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، 
ولكنها في المقابــل تتطلع أيضاً إلى تلبية 
حاجــات زوارها من أصحــاب الميزانيات 
المحــدودة، وذلــك مــن خــالل تأســيس 
محفظــة متنوعة من الفنــادق االقتصادية 
عالية الجودة. كما أننا نعمل بجد واجتهاد 
لضمــان توفيــر كل المقومات الســياحية 
والفندقية التي تلبي احتياجات ومتطلبات 
الــزوار مــن كل الشــرائح االقتصادية، في 
إطار سعينا إلى تحقيق رؤية دبي السياحية 
باستقبال ٢٠ مليون زائر سنوياً بحلول عام 
٢٠٢٠. وأضاف كاظم أن الســعر المنخفض 
ال يعنــي انخفاض الجودة، فقد اكتســبت 
دبي ســمعتها من خالل الفنــادق الفاخرة 
وهذا ينطبق أيضاً على الفنادق المتوسطة، 
فدبي تســعى دائماً إلى أن تفوق توقعات 
السياح، وما نطلق عليه الفنادق المتوسطة 
في دبي، يعادل الفنادق الفاخرة في مدن 
كثيــرة حول العالم. وتوفر دبي في الوقت 
الراهــن ٩٣,٠٣٠ غرفة فندقية (حتى يناير 
٢٠١٥)، ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا 
الرقــم إلى ما بيــن ١٤٠ ألف غرفة و١٦٠ 
ألفــاً بحلول عام ٢٠٢٠. وســتتوزع الغرف 
اإلضافية على مشروعات من فئات مختلفة 
بينها مجمعات الشــقق الفندقية، مع نحو 
٢٠ ألــف غرفة – ٣٥ ألف غرفة في قطاع 
فنادق الســوق المتوسطة. ففي عام ٢٠١٤ 
فقط، شــهد القطاع إضافة ٤٤ فندقاً وشقة 
فندقيــة جديــدة (٢٧ فندقاً و١٧ منشــأة 
للشــقق الفندقية)، وكان نصيب شــريحة 
األربع نجوم ١٣ فندقاً ونصيب فئة الشقق 
الفندقية القياســية ٩ مشــروعات. وافتتح 
«دابل تري» التابع لمجموعة «هيلتون» ٤ 

مشروعات في البرشــاء وممشى الجميرا، 
كمــا افتتح «حياة بــاالس» فرعاً في ديرة، 
وافتتــح فندق «وارويك» فرعاً في شــارع 

الشيخ زايد.

كمــا تعتزم فنــادق مثــل «بريميير إن» 
و«آيبــس»  إن»  غــاردن  و«هيلتــون 
مشــروعات  افتتــاح  إن»،  و«هوليــداي 
للفنادق المتوســطة لها في دبي. وتعمل 
سلســلة «بريميير إن»، العالمة التجارية 
الشهيرة في السوق المتوسطة بالمملكة 
المتحدة، علــى تعزيز حضورها في دبي 
أيضاً. وإضافة إلى فنادقها الثالث الحالية 
في دبي، أعلنت الشركة عن نيتها افتتاح 
عــدد من الفنادق خالل عام ٢٠١٦، وهي 
فندق «بريميير إن» الذي يضم ٢٤٥ غرفة 
فــي مدينة دبي الطبية، وفندق «بريميير 
إن» فــي مركــز «ابــن بطوطــة»، وهو 
أضخم فنادق السلســلة خــارج المملكة 
المتحدة ويضم ٣٧٢ غرفة. وأما مجموعة 
فنادق «إنتركونتنينتال»، فســوف تفتتح 
فندق «هوليــداي إن» المؤلف من ٤٥٠ 
غرفــة في دبــي ورلد ســنترال، وفندق 
«ســتايبريدج ســويتس» فــي دبي وولد 
ســنترال أيضاً ويضــم ٢٥٠ غرفة. ويقع 
الفندقان على الطريق الرئيســي المؤدية 
إلى مطار آل مكتوم الدولي وعلى مقربة 
من المبنى الجاري. وســيكون «هوليداي 
إن دبــي ورلد ســنترال» خامس منشــأة 
تابعة لسلســلة «هوليداي إن» في دولة 
اإلمارات، في حيــن أن الفندق المجاور 
«ســتايبريدج سويتس» لألجنحة هو أول 
امتيــاز تحت هذه العالمــة التجارية في 
منطقــة الشــرق األوســط، وهناك خطة 
الفتتــاح فندقين آخريــن مماثلين خالل 
السنوات الثالث إلى الخمس المقبلة في 
الدولــة. وعالوة على ذلك، يحرص قطاع 
فنادق الســوق المتوســطة علــى اختيار 
وتأميــن مواقع رئيســية مميزة في دبي 
كإعــالن مجموعة بيبلــوس للضيافة التي 
تتخــذ من دبي مقــراً لها، عــن اعتزامها 
بنــاء فنــدق منخفض الكلفــة يضم ١٤٤ 
غرفة فــي جزيرة نخلة جميــرا الفاخرة 
الذي يعتبر مقــراً لفنادق الخمس نجوم. 
ومــن المتوقــع افتتاح هــذا الفندق في 

عام ٢٠١٦. 

 صعــدت دولة اإلمــارات للمرتبة ٢٤ عالمياً 
مــن بين ١٤١ دولة شــملها تقرير تنافســية 
الســفر والســياحة لعام ٢٠١٥، والصادر عن 
المنتــدى االقتصادي العالمــي (دافوس) في 
سويســرا. وقــد حققــت اإلمــارات المرتبة 
األولى في منطقة الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيــا فــي قائمة الدول األكثــر تطوراً في 
قطاع السفر والســياحة. وقدر التقرير حجم 
مســاهمة قطاع الســياحة والسفر في الناتج 
المحلــي اإلجمالــي لدولة اإلمــارات خالل 
عــام ٢٠١٤ بمــا نســبته ٤٪ أي مــا يعــادل 
١٥٫٣٧٨ مليــار دوالر (٥٦٫٤٤ مليار درهم)، 
كمــا ذكر التقرير بأنه لــكل ألف وظيفة في 
اإلمــارات حصص ٢٩١ منها لقطاع الســياحة 
والســفر.  ورّجح التقرير بأن يصل متوســط 
نمو مســاهمة القطــاع في الناتــج المحلي 
اإلجمالي للدولة إلى أكثر من ٣٫١٪ في العام 
القــادم، ويتوقع التقرير أن ينمو الطلب على 
الوظائــف في قطاع الســياحة بنســبة ١٫٨٪ 

ولنفس الفتــرة. وقال عبداللــه ناصر لوتاه، 
األمين العــام لمجلس اإلمارات للتنافســية: 
يعد تقرير تنافســية السفر والســياحة لعام 
٢٠١٥ بمثابــة شــهادة عالميــة فــي رؤيــة 
الحكومة الرشيدة نحو مستقبل قطاع السفر 
والســياحة في الدولة وأهميــة هذا القطاع 
في دعم اقتصاد الدولة وتنافسيتها العالمية. 
كما أن هذا اإلنجــاز ال يأتي من دون تضافر 
جهود كل الجهات المعنيــة وتعاونها لتوفير 

تجربــة فريدة ومميزة لــكل زائر للدولة في 
كل مرحلة من مراحلة رحلته إلى الدولة منذ 
لحظة شــرائه لتذكرة السفر وحتى مغادرته 
أرض اإلمارات عائداً إلى وطنه محمًال بأجمل 

الذكريات له ولعائلته.   

أشــار التقرير إلى تقدم اإلمارات في مؤشر 
األولويــات الحكوميــة في قطاع الســياحة 

والسفر، والذي احتلت فيه اإلمارات المركز 
األول عالميــاً بعد أن تقدمت بمرتبتين عن 
مركزها الســابق، كمــا تقدمت الدولة على 
كل دول العالم في مؤشــر فعالية التسويق 
الســتقطاب الســياح وذلك بعد محافظتها 
علــى المركــز األول عالميــاً لدورتين على 
التوالــي. كما تصــدرت عالمياً في مؤشــر 
جــودة الطرق والــذي يأتي ضمــن محور 
البنيــة التحتيــة للنقــل البــري والمرافــئ 

والــذي احتلت اإلمارات المرتبة ٢٠ عالمياً. 
واحتلت اإلمارات المركز الثالث عالمياً في 
مؤشر الموانئ العالمية والسادس عالمياً في 

مؤشر جودة شبكات التنقل األرضية. 

احتلــت اإلمــارات المرتبة الثالثــة عالمياً في 
محــور األمــن واألمان، حيث نالــت اإلمارات 
علــى المرتبــة الثانيــة عالمياً في مؤشــر قلة 

األعمــال،  علــى  والعنــف  الجريمــة  تأثيــر 
والمرتبة الســابعة عالمياً في مؤشــر االعتماد 
على الخدمات الشــرطية في الدولة. كما عزز 
التطور المتواصل في البنية التحتية الســياحية 
لإلمارات من تحصيلها هــذا الترتيب المتقدم 
وخاصــة في بنيــة قطاع النقــل الجوي، حيث 
جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في تنافســية 
هذا المحــور وحققت المرتبــة الثانية عالمياً 
في مؤشــر جودة البنية التحتية للنقل الجوي، 
كما تألقت اإلمــارات بتصدرها المركز الثالث 
عالمياً في مؤشر معدل عدد الكيلومترات لكل 
مســافر دولي أســبوعياً، حيث قدرها التقرير 
بـــ ٤٨٤٩٫٥ كلم، وعزا هــذا التقدم إلى النمو 
الهائل لشــركات الطيران الوطنية العاملة في 
الدولة وذلك عبر نمو شبكة الوجهات العالمية 
وتكبير األســطول وتقديــم الخدمات المميزة 
على األرض، وذلك مــن خالل خدمات مميزة 
للمســافرين من مرافق وأسواق على مستوى 
عالمــي، وفي الجو عبر أحدث وأرقى خدمات 

الضيافة على متن شركات الطيران الوطنية. 

اعتمد منتجــع لو ميريديان شــاطئ العقة 
خطة تجديــد وإعادة تأثيــث للفندق التي 
تشمل ٢١٨ غرفة وتكّلف ٢٥ مليون درهم 
إماراتــي. وبفضــل هــذه الخطة، ســيوفر 
الفنــدق لنزالئــه تجربة رفيعة المســتوى، 
تبدأ منذ لحظة تســجيل الدخول إلى حين 
تســجيل الخروج. ويوفر الفندق، من خالل 
الخطة الجديدة إطالالت رائعة على البحر، 
وحــوض ســباحة، وإمكانيــة الولــوج إلى 
المناظر  الشــاطئ، والحدائق وغيرها مــن 
ــقة تنســيقاً مثالياً. وسيخضع الفندق  المنسَّ
لمرحلة تجديد أخرى تشــمل قاعة االنتظار 
الرئيسية، ونادي األطفال والنباتات المائية. 
وتبلــغ كلفة المرحلــة ١٠ مالييــن درهم 

إماراتي. 

وبــات بإمــكان النــزالء فــي منتجــع لــو 
ميريديان شــاطئ العقــة اإلقامة في غرف 
ممّيزة ومريحــة وُملِهمة، وعقد اجتماعات 
العمــل فــي قاعات تحــّث علــى اإلبداع، 
واالسترخاء في أماكن تضمن االستجابة لكل 
متطلباتهــم االجتماعية والترفيهية. وبفضل 
تصاميم الغرف الجديدة عالية الجودة التي 
أشــرفت على تنفيذها المصممة اإلماراتية 
المشهورة، أماني اللوز، وتوفير تجربة إقامة 
زة للضيوف، تضاعفت شــهرة الفندق  ُمعــزَّ
الذي ُأدِرج في المرتبة السادسة على قائمة 
الفنــادق األفضــل للعائالت فــي اإلمارات 
العربيــة المتحدة (وفق الموقع اإللكتروني 

تريب أدفايزر).

يتمّيــز المنتجــع بموقع ممّيز بين سلســلة 
جبــال الحجــر الشــامخة وخليــج ُعمــان 
الالمتناهــي، وال يبعد ســوى ٩٠ دقيقة عن 
مدينــة دبي النابضة بالحيــاة. وُيعّد منتجع 
لو ميريديان شــاطئ العقــة، بفضل موقعه 
االســتراتيجي المطل على شاطئ الفجيرة، 
المتنوعــة وأجوائه  الترفيهيــة  ونشــاطاته 
الودّيــة، الوجهــَة األحــب علــى الســاحل 
الشرقي عند األشــخاص الذين يبحثون عن 
المنتجع  ويتضمــن  واالســترخاء.  المتعــة 
خمســة مطاعم عالمية، وسبا العقة الرائع، 
ومركزاً لممارسة هواية الغطس االحترافي، 
إلــى جانب مجموعة من المرافق الترفيهية 
المخصصــة لهوايــات عــدة، بمــا في ذلك 
الطائرة  ر والكــرة  المصغَّ الجولــف  ملعب 
على الشــاطئ. وبتوفير كل تلك الخدمات، 
يضمن المنتجع إقامة اســتثنائية تســتجيب 
إلــى حاجــات كل نزيل يرغــب في تمضية 
أوقات ممتعة. يوفر المنتجع أيضاً مســاحة 
مثالية إلقامة االحتفاالت، ال ســيما حفالت 
الزفــاف، أو أعياد الميالد، أو أي مناســبات 
احتفاليــة أخرى. ويشــمل المنتجع مرافق 
ــزة بأحدث  لعقــد المؤتمــرات، وهي ُمجهَّ
التقنيات وبمجموعة خدمات متكاملة تلّبي 
حاجات قطاع األعمــال واالجتماعات الذي 

يشهد نمواً سريعاً. 



 
قال إيلــي ملكي، مدير أول تطوير األعمال في 
منطقة الشرق األوســط وأفريقيا في مجموعة 
«ريزيــدور» للفنــادق، إن دبــي بحاجــة إلى 
المزيد من الشــقق الفندقية وتحديداً الموجهة 
للعائالت في الســنوات القليلة المقبلة، موضحاً 
أن المســتثمرين والشــركات العالميــة التــي 
تديــر الفنادق يدركون اآلن أهمية االســتثمار 
في هذا القطاع للمســاهمة فــي دعم الخطط 
المســتقبلية الســتقطاب المزيد من الســياحة 
العائلية وتشــجيعها على قضاء وقت أطول في 
دبي. وأشــار ملكي على هامش ســوق الســفر 
العربــي الذي يختتــم أعماله اليــوم في دبي، 
إلى أن حصة الشــقق الفندقيــة تمثل ٥٠٪ من 
إجمالي المشاريع المستقبلية التي تعاقد عليها 
مجموعة «ريزيدور» للفنادق، ومن المتوقع أن 
تضاعف المجموعة عــدد الفنادق التي تديرها 
فــي المنطقة خالل الســنوات الثــالث المقبلة 

لترتفــع من ٣٥ فندقاً تديرهــا حالياً لتصل إلى 
أكثــر من ٦٠ فندقاً بحلــول عام ٢٠١٨، مضيفة 

بذلك أكثر من ٣٠ فندقاً جديداً.

ولفــت مكي إلــى أن عام ٢٠١٤ شــكل عاماً 
مميــزاً لمجموعــة «ريزيــدور» فــي منطقة 

الشرق األوســط، فقد أضافت المجموعة ١٢ 
فندقاً جديــداً إلى محفظة فنادقها، وتضمنت 
عالماتها التجارية «راديسون بلو» و«بارك إن 
باي راديســون» وشقق فندقية في السعودية 
واإلمارات ومصر التي تشــهد انتعاشاً.  وعلى 
مســتوى الدولة سجلت أســواق الدولة نمواً 
بنسبة ٦٪ و١٪ خالل العام الماضي في سوقي 
أبوظبــي ودبي علــى التوالي. وقد ســجلت 
المجموعة بداية قوية خالل العام ٢٠١٥ ومن 
المتوقــع أن تنهي العــام بعدد أكبر من عدد 

االتفاقيات الموقعة في ٢٠١٤. 

وتمتلك مجموعة «ريزيدور» للفنادق ميزة 
تنافســية عززت حضورها وانتشــارها في 
أســواق المنطقة، وفقاً لملكــي الذي قال: 
«نمتلك عالمات تغطي الفئات المتوســطة 
والراقيــة والفخمة مكنتنــا من تحقيق نمو 
كبير في أســواق المنطقة، كمــا أن طبيعة 
العالقــة التــي تربطنا مع مالكــي الفنادق 

والمســتثمرين وحرصنا على تعزيز القيمة 
لهذه االستثمارات العقارية وزيادة العائدات 
هي ســر نجاحنا في المنطقة، وفيما يتعلق 
بالضيــوف ورواد فنادقنا فإن نجاحنا مرتكز 
علــى قدرتنا على تلبية احتياجات الســوق 

والضيوف في الوقت ذاته». 

وعن توقعاته لمستقبل القطاع في المنطقة، 
أكد ملكي أن دول الخليج ستواصل تحقيق 
النمــو وستشــهد زيــادة فــي الطلب على 
خدمــات الفنــادق مــن أســواقها المحلية 
والبلــدان العالمية. وقد أدرك العاملون في 
القطــاع أهمية تنويع المنتــج من الفنادق 
ولــم تعد تقتصــر المشــاريع الجديد على 
إطــالق فنادق فخمة فحســب بل أصبحت 
تشــهد تطوراً لتضم المزيد من الفنادق من 
فئات األربع والثالث نجــوم، وذلك بالنظر 
لتزايد الطلب على أماكن للســكن واإلقامة 

بأسعار معقولة في أنحاء المنطقة.

حظيــت االتحــاد للطيــران بلقب شــركة 
الطيران الرائدة في الشرق األوسط من قبل 
جوائز السفر العالمي للشرق األوسط. وقد 
أقيم حفــل توزيع الجوائــز الليلة الماضية 
في منتجع فور ســيزنز بدبي. وجاءت تلك 
الجائــزة من بين ثــالث جوائز أخرى فازت 
بهــا االتحاد للطيــران، حيث تــم تكريمها 
أيضا بلقب «شركة الطيران الرائدة للدرجة 
األولــى في الشــرق األوســط» و«شــركة 
الطيــران الرائدة ألفضل طواقم الضيافة في 

الشرق األوسط».دبي- البيان

حصــدت فــالي دبي لقــب «أفضــل ناقلة 
إقليميــة تخــدم الشــرق األوســط» خالل 
حفــل مجلة «بزنس ترافيلر ميدل إيســت» 
الســنوي.ويأتي تصويت قراء المجلة لفالي 
دبــي للحصول على هــذه الجائــزة نتيجًة 
لتطــور نموذج عملها وأســطولها الحديث، 
باإلضافة إلى التزامها بخدمة األســواق التي 
عانت ســابقاً من ضعف الربط الجوي،خالل 
عمرها الذي يبلغ ٥ ســنوات فقط. وتتوفر 
درجــة رجــال األعمال التــي أطلقتها فالي 
دبي في أكتوبر ٢٠١٣ على جميع وجهاتها. 
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أكــد المشــاركون فــي المنتــدى الوزاري 
لمنظمــة الســياحة العالميــة، مــن وزراء 
الســياحة وصناع القرار في القطاع الخاص 
فــي المنطقة، الــذي عقــد أول من امس 
ضمن الفعاليات الرئيســية لمعرض ســوق 
الســفر العربي ٢٠١٥، علــى ضرورة وضع 
استراتيجية لتطوير السياحة البينية وزيادة 

أعداد الزوار بين دول المنطقة.
وافتتح معالي الشــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيــان، وزير الثقافة والشــباب وتنمية 
المجتمع ورئيس المجلس الوطني للسياحة 
واآلثــار في اإلمــارات، المنتدى حيث دعا 
إلى التعاون في وضع اســتراتيجية تهدف 
إلــى تطويــر الســياحة البينيــة بين دول 

المنطقة.
وأشــاد ســموه بالتعــاون القائــم بين 
الــدول العربية فيما يتعلق بالممارســات 
التــي تغطــي  واإلجــراءات والسياســات 
كافــة األمــور المتعلقة بالســياحة الدينية 
والتاريخيــة والمســتدامة من أجــل إزالة 
العوائق وتحســين وسائل وخدمات السفر 
وتوظيــف الســياحة لتحســين المعاييــر 

الخاصة بمعيشة المواطنين فيها.

وناقــش القادة المشــاركون فــي المنتدى 
عدداً من المواضيع المرتبطة باالستراتيجية 
بما فيهــا الحصول على تأشــيرة بين دول 
مجلس التعاون الخليجي على غرار تأشيرة 
التنقل  الشــينغن األوروبية بهدف تسهيل 
بينهــا لــكل مــن المواطنيــن والوافديــن 
والمقيمين ودعم سياسة األجواء المفتوحة 
لزيــادة القــدرة الجوية االســتيعابية بين 

الدول العربية.

وفيمــا يتعلــق بالتأشــيرة الشــاملة على 

مســتوى دول مجلس التعــاون الخليجي، 
التنفيذي  الرئيس  أوصى ديفيد سكوســل، 
والســياحة،  للســفر  العالمــي  للمجلــس 
بضــرورة التوســع فــي تطوير التأشــيرة 
اإللكترونيــة فــي المنطقة وهــي الفكرة 
ذاتها التي دعمها وزراء الســياحة من دول 
مجلــس التعاون بما فيها البحرين واألردن 

والمغرب.
التنفيذي  وقدم هــالل المري، المديــر 
التجاري في  الســياحة والتســويق  لدائرة 
دبي، اقتراحــاً خالل المنتدى يتمثل بوضع 
اتفاقية سياســة األجــواء المفتوحة وقال: 
"يجــب أن يكــون هنــاك سياســة أجواء 
مفتوحــة حقيقية ومماثلة لتلك الموجودة 
في أوروبا إلتاحة السفر في أي مكان وفي 

أي وقت".

وعلق رئيس مجلس الهيئة العامة للسياحة 
فــي قطر عيســى محمــد المهنــدي على 
التأشــيرات الســياحية بيــن دول مجلس 
التعاون وسياســة األجواء المفتوحة قائال: 

إن التحرك في هذا االتجاه ســوف يشجع 
علــى زيادة أعداد الوافديــن العاملين في 

المنطقة للنقل بينها وزيارتها كسياح.

وتشير بيانات منظمة السياحة العالمية 
أن ٤٠ فــي المئــة مــن الســياح في دول 
المنطقــة يأتون من الدول نفســها مقارنة 

بالمناطق األخرى فــي العالم مثل أوروبا، 
الذين يشــكلون نســبة ٦٠ فــي المئة مع 
توقعــات بــأن يرتفــع العــدد بيــن دول 

المنطقة خالل الفترة المقبلة.
وفي السياق أظهر تقرير لشركة "ترافل 
أوراكل" حــول الطيــران أن ٤١ في المئة 
من المقيمين في منطقة الشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا سافروا مرة أو أكثر لفترات 
قصيرة خالل االثني عشــر شــهرا الماضية 
في حين بلغت نســبة الذين ســافروا أكثر 
من ثــالث مــرات أو أكثر ١٢ فــي المئة. 
ويخطــط ٣٦ في المئة مــن المقيمين في 
دول المنطقــة إلــى زيادة ســفراتهم من 
أجل الترفيه واالستجمام في السنة القادمة 

بحسب بيانات يو غوف لألبحاث. 

تقــدم طالب رفاعي، األمين العام لمنظمة 
السياحة العالمية، في نهاية أعمال المنتدى 
باقتــراح لتطويــر عروض ســفر بين دول 
المنطقــة بمــا فيها عروض شــاملة لزيارة 
مختلــف الــدول وإطالق رحالت ســياحة 
بحرية بين موانئها وقدم شــرحاً وافياً عن 

طريقة تطبيق ذلك المقترح.

اســتقبل معالــي الشــيخ نهيان بــن مبارك 
آل نهيــان وزيــر الثقافة والشــباب وتنمية 
الوطنــي  المجلــس  رئيــس  المجتمــع، 
للســياحة واآلثــار، في قصره مســاء أمس، 
اللواء مصطفى يســري محافظ أســوان في 
جمهوريــة مصر العربية والوفــد المرافق.. 
بجانــب أعضــاء المركــز العربــي لإلعالم 
الســياحي برئاســة حســين المناعي رئيس 
المركــز وعدد من الصحفييــن واإلعالميين 
من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة 

قطر. وأشــاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيــان خالل اللقــاء.. بتميــز العالقات 
اإلماراتيــة - المصرية.. الفتا الــى التعاون 
والتشاور المستمرين بين البلدين في جميع 

المجاالت خاصة السياحية واالستثمارية.
وأكــد أن اإلمــارات تدعــم المشــاريع 
الســياحية واالســتثمارية في مصر.. مشيدا 
بافتتاح مكتــب لوزارة الســياحة المصرية 
فــي أبوظبي، مما له األثــر الكبير في دعم 

السياحة المصرية خالل المرحلة المقبلة.
من جانبه أشــاد محافظ أسوان بالنهضة 
الحضاريــة الشــاملة التــي تشــهدها دولة 
اإلمارات خاصة السياحية، مشيرا إلى إطالق 

العديد من المشــاريع الســياحية  الدولــة 
والبرامج والفعاليات التي تستضيفها.

ودعا بهذه المناسبة أبناء الدول العربية 
إلــى زيــارة مصــر واالســتمتاع بمرافقها 
الســياحية األثريــة والشــاطئية.. مؤكدا أن 
مصــر ترحــب بالســائح العربــي وتوفر له 
عوامــل الراحــة والتســهيالت لقضاء رحلة 
ســياحية متميــزة في ظل توفر االســتقرار 
واألمن. واســتعرض المحافــظ خالل لقائه 
معالــي الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان 
أنواع الســياحة في المحافظة منها السياحة 
البيئيــة والصيد بالصقور والعالجية وغيرها 
مــن البرامج والفعاليات التي تهم الســائح 

الخليجي.
وقال إن مشاركه بالده في معرض سوق 
السفر العربي الذي تستضيفه دبي تأتي في 
للتنشيط  المبذولة  المساعي والجهود  إطار 
الســياحي في مصر وزيادة أعداد الســياح 

القادمين إليها.
من جهته قال حسين المناعي إن الزيارة 
تأتي في إطار االهتمام بالترويج الســياحي 
العربــي وإبراز مقوماته  واإلعالمي للوطن 
وفعالياتــه مــن خــالل إطــالق العديد من 
القوافــل الســياحية والتراثيــة والثقافيــة 
واإلعالمية.. مشــيرا إلى أفــرع المركز في 

/١٤/ دولة عربية.

قــال طارق مراد مدير عام فندق رافلز- 
اسطنبول، إن سوق السفر العربي ٢٠١٥ 
يحقق النجاحات المتتالية منذ انطالقه، 
وأنــه يعكس قصــة نجــاح مدينة دبي 
منذ العام ١٩٨٩. وأشــار إلى أن مدينة 
دبــي بــدأت منــذ مرحلة مبكــرة في 
االستثمار لتطوير البنية التحتية القادرة 
االقتصادية  التطــورات  اســتيعاب  على 
والســكانية منذ أكثر من عشــرين سنة، 
وعمدت إلى تنويع مشاريعها السياحية 
بما يتــالءم مــع تطلعاتها المســتقبلية 
في التحــول إلــى مدينــة عالمية بكل 

المقاييس. 
ولفت مراد إلى أن تجربته الشخصية 
مع صناعة الفنــادق في دول عدة منها 
اإلمــارات، أكدت وضــوح رؤية القيادة 
فــي اإلمارات في كل مرحلة من مراحل 
نموهــا، إذ كان الجميــع يتخــوف من 

عمليات التوسع التي تقودها مدينة دبي 
ظانين بأنها ســتؤدي إلى تشبع األسواق 
من الفنادق والمرافق السياحية األخرى، 
ليــروا بعدها أن ما تم إنجازه ما هو إال 

نزر يسير مما تحتاجه المدينة. 
وأوضــح إن فندق رافيلز اســطنبول 
منذ افتتاحه في الشهر التاسع من ٢٠١٤ 
ســجل نســب إشــغال عالية جدا، فيما 

بلغت نســبة الخليجيين ٣٠٪ على مدار 
األشهر القليلة الماضية.

وأشــار إلــى أن هناك عشــر رحالت 
يومياً بين دبي واســطنبول مباشرة وغير 
مباشــرة، تقل على أقــل تقدير ما يصل 
إلى ٢٥٠٠ مسافر بين المدينتين، وهو ما 
ينعكس إيجاباً على نســب إشغال فنادق 

الجهتين. 

ولفــت مراد إلــى أن رافلز اســطنبول يقع  
في مجمع زورلو ســنتر، ويتميز بمسبح في 
الهواء الطلق ومســبح داخلــي وتراس. كما 
تتوفــر خدمة الواي فاي المجانية في جميع 
أنحاء المبنى. ويوفر مكان اإلقامة مجموعة 
واســعة مــن المرافق مثل الســاونا ومركز 
للياقة البدنية وخدمة المساج وحمام تركي. 
ويقع الفندق على بعد ٢٫٥ كم من قصر 
ســيراجان وعلــى بعــد ٣٫٧ كم من جســر 
البوسفور. كما يبعد مطار اسطنبول أتاتورك 

مسافة ٣١ كم.

أجــرى خلــف أحمــد الحبتــور، رئيس 
الحبتــور،  مجموعــة  إدارة  مجلــس 
مباحثات مع ميرفت علي حطابة، رئيسة 
القابضة للسياحة  مجلس إدارة الشــركة 
لــوزارة  التابعــة  والســينما  والفنــادق 
الســياحة المصرية. وقد أعلــن الحبتور 
أخيــراً أنه يــدرس فرص االســتثمار في 
مصر في قطــاع الضيافــة والترفيه، عبر 
التركيز في شــكل خاص علــى العاصمة 
القاهرة. وقد أطلعته حطابة على الفرص 
المحتملة وآفاق التعاون، وعلى األراضي 
المعروضة للبيع في الغردقة التي ُتعتبر 

من أشهر الوجهات السياحية في مصر.

وقــال الحبتــور إنه يريــد التركيــز على 
أن  لــو  يتمّنــى  أنــه  القاهــرة، مضيفــاً 
الحكومــة المصريــة تعتمــد قوانين أكثر 

مرونة الســتقطاب المستثمرين األجانب، 
قائًال: «أوّد أن أشــّجع الحكومة المصرية 
على النظر فــي إقرار قوانين أكثر مراعاة 
للمســتثمرين من أجل اســتقطاب مزيد 
من االســثمارات الخارجية المباشرة إلى 
البــالد، ومســاعدة مصــر على اســتعادة 

أمجادها السابقة».
أضاف: «ليســت الخصخصة أمراً سيئاً. 

إن نقــل األصول من حيــازة الدولة إلى 
حيازة جهات خاصــة أمر جيد لالقتصاد. 
كما أنه يستقطب مزيداً من المستثمرين 

األجانب».
وقــال الحبتور: «زرت مصر ألول مرة 
عــام ١٩٦٨، وقــد ُأعجبت كثيــراً برقّيها 
وأناقتهــا ونظافتها. مصر وجهة ســياحية 

رائعة تتميز بغنى ثقافتها وتاريخها».

فــاز مطار دبي الدولي، بجائزة أفضل مطار 
في الشرق األوسط لعام ٢٠١٥، في خطوة 
تؤكد مــدى األهميــة والثقة التــي يتمتع 
بهــا لــدى المســافرين. ويأتي فــوز مطار 
دبي بالجائزة، ضمن اســتفتاء أجرته مجلة 
«بزنس ترافلر» ذات الشهرة الواسعة، شمل 
اآلالف من قرائها، الذين اســتخدموا مطار 
دبي خالل رحالتهم، وقاموا بتقييم مستوى 
الخدمــة التــي وفرها لهــم المطــار أثناء 
سفرهم. ويبرز هذا اإلنجاز، أهمية الجهود 
العظيمة التي تبذلها مطارات دبي للحفاظ 
على سمعة مطار دبي، وضمان بقائه ضمن 
قائمة أهم مطارات العالم، على الرغم من 
المنافســة الشديدة التي تشــهدها صناعة 

الطيران وخدمات النقل الجوي الدولية. 
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قالــت مجلــة « يــو اس تــوداي» إن طيران 
اإلمارات ردت بقوة على منافساتها األميركية 
التــي زعمــت ان الناقالت الخليجيــة الكبرى 
الثالث في الشــرق األوسط تتلقى دعما دون 
وجــه حق. وأضافت إن الــرد جاء بعد إصدار 
الناقــالت األميركية الثــالث، أمريكان، ودلتا، 
ويونايتــد تقريــرا من ٥٥ صفحــة في مارس، 
يزعم أن الناقالت الخليجية تلقت مســاعدات 
بأكثر من ٤٠ مليار دوالر خالل العقد الماضي. 
ونقلت عن تيم كالرك رئيس طيران اإلمارات 
قولــه، إننا ســنوجه ضربة قاصمــة إلى ذلك 
التقرير فيمــا يخص طيران اإلمــارات ودبي. 

دون ان يحدد الموعد الذي ستقدم فيه طيران 
اإلمارات ردها الرسمي. ومن جانبه قال سمو 
الشيخ احمد بن سعيد الرئيس األعلى لطيران 
اإلمارات، ردا على مزاعم الناقالت األميركية، 
إنها اســتغرقت عامين إلعداد تقريرها، وعليه 
فمن اإلنصاف ان نحظى بالمدة نفسها إلعداد 
ردنا الرسمي. ودعا كالرك الرؤساء التنفيذيين 
للناقالت األميركية إلى ضرورة وجود عواقب 
الدعاءاتهم. إذ سبق أن قال إنه على استعداد 
لالســتقالة من طيران اإلمــارات إذا ما صحت 

مزاعم الناقالت األميركية.

  أطلقــت الخطوط الجوية القطرية  خدمة 
رحالت الخط الســريع بين دبي والدوحة. 
حيــث ســتبدأ  الناقلــة الوطنية بتشــغيل 
رحــالت الخــط الســريع من مطــار حمد 
الدولــي إلى مطار دبي الدولي وكذلك إلى 

مطار آل مكتوم الدولي في دبي. 
 وستشتمل هذه الخدمة الجديدة التي تعد 
األولــى من نوعها بين المدينتين، على عدد 
من الخدمات المحســنة التي ستقلل وقت 
الســفر اإلجمالي وتوفــر المزيد من الراحة 
للمسافرين. وســتقدم خدمة رحالت الخط 
السريع الجديدة وما يرافقها من الخدمات، 

على جميــع الرحالت الثماني عشــرة بين 
المدينتين والتي تشــمل ١٤ رحلة من والى 
مطــار دبي الدولي وأربع رحالت من وإلى 

مطار آل مكتوم الدولي. 
 وسيتمكن المســافرون على رحالت الخط 
الســريع بين الدوحة ودبي من االســتمتاع 
بنظام الترفيه الذي تم الكشــف عنه مؤخرا 
على متن رحالت الخطوط الجوية القطرية 
والــذي يتميز بتصميمــه وهويته الجديدة، 
حيث أصبح نظام «المها ون – استكشــف، 
العــب، شــارك» يحمــل ألــوان الخطــوط 
الجوية القطرية، وسيوفر للمسافرين تجربة 

متكاملة من الترفيه والمعلومات واالتصال. 
وأعلــن  أكبــر الباكــر الرئيــس التنفيــذي 
القطرية عن  الجويــة  الخطــوط  لمجموعة 
إطالق خدمات الخط الســريع بين الدوحة 
ودبي، وكشــف عن الهوية الجديدة لنظام 
الترفيــه على متن طائــرات القطرية خالل 
مؤتمــر صحفي فــي افتتاح معرض ســوق 

السفر العربي .
 وقال  فــي المؤتمر الصحفي: «إن رحالت 
الخــط الســريع بيــن الدوحة ودبــي تلبي 
احتياجات المســافرين ألغراض األعمال أو 
الترفيه   دبي – البيان 

 –

أشــارت مجلة األجواء المفتوحة الصادرة عن 
طيــران اإلمــارات أن هناك ممريــن جويين 
فقط تتنافس فيهما الناقلة بشــكل مباشر مع 
الناقــالت األميركيــة الثالث دلتــا وأمريكان 

ايرالينز ويونايتد،
وقالت المجلة في ردها على المزاعم التي 
ســاقتها الناقالت األميركية الثالث ضد طيران 
اإلمارات إن التأثير االقتصادي لرحالت طيران 
اإلمارات علــى المطارات األميركية يصل إلى 
٢٫٩ مليار دوالر سنوياً في حين يصل في الهند 
مثًال إلى ٨٤٩ مليون دوالر وفي أوروبا نقلت 
الشــركة ٥١٨ ألف طن من الشحن الجوي من 

وإلى ١٧ دولة أوروبية.
وأوضحــت النشــرة أن الناقلــة ومنذ ١٠ 
ســنوات تواجه نفس االتهامات من منافسيها 
وفــي كل مرة تثبــت طيران اإلمــارات خطأ 
هــذه االتهامات التــي لم تســتند يوماً على 
أي حقائق مشــيرة إلى الناقلــة تواجه موجة 
جديــدة من ناقــالت أميركا الثــالث الكبرى 
وهــي دلتــا ويونايتــد وأمريكان فــي حملة 
هدفها تحجيم نمو طيران اإلمارات والخطوط 

القطرية واالتحاد.
ونشرت هذه الناقالت ورقة بيضاء ضمنتها 
تلــك االتهامــات التــي تزعــم تلقــي طيران 
اإلمــارات مليارات من الدعــم الحكومي كما 
تشــير إلى أن طيران اإلمارات تنافس بشــكل 
غير عادل ضمن اتفاقية األجواء المفتوحة بين 

دولة اإلمارات والواليات المتحدة.
وأشــارت إلى أن الناقلة تكــرر اليوم مرة 
أخــرى أنها لــم تتلق أي دعــم مالي حكومي 
وهــي تعمل في الســوق األميركــي منذ عام 
وتكتشــف  المنافســة  معاييــر  بــكل   ٢٠٠٤
الناقالت األميركية أن طيران اإلمارات تنافس 

بشكل غير عادل في عام ٢٠١٥.
وأضافــت إن األمــر الجديــر باالنتبــاه أن 
الناقــالت الثالث مع شــركائها تســيطر على 
أكثــر من ثلثي ســوق الرحــالت الدولية من 
الواليــات المتحدة وهــي عازمة على تحجيم 
والمطارات  األميركــي  المســتهلك  خيــارات 
األميركية واالقتصادات المحلية في الواليات. 
والمســتهلك مطالب اليوم بمعرفة لماذا تلجأ 
هذه الشــركات إلى تقليل خياراته المنافســة 
فــي الســوق الــذي حققــت فيه الشــركات 
األميركية أكبر االرباح فــي العالم. ويبدو أن 
الشــركات األميركية  تتجه إلى شعار « شراكة 
من أجــل الحمايــة» وليس شــراكة من أجل 
ســوق مفتوحة وعادلة. فهي تحدد مســتوى 

اللعب وفق المعايير التي تريدها.
وقالت إن على شــركات الســياحة والسفر 
تتســاءل  أن  والمطــارات  التجــارة  وغــرف 
وتطالــب المشــرعين االميركيين لمــاذا يتم 
تحجيــم خياراتهم وأعمالهم من خالل تحديد 
الرحــالت الدوليــة ولمــاذا تقييدهــا بعــدد 
محدود مــن المطــارات التي تشــكل مراكز 
لشــركات الطيران الكبرى فقط والتي تنســق 
مع بعضها في االســعار والسعة المقعدية في 

عملية أشبه باالحتكار.
وقالــت إن هذه الناقالت احتاجت لعامين 
وهــي تجمــع األدلــة وتســوق االفتراضات 
الخاطئــة وتعمل طيران اإلمــارات حالياً على 
الرد نقطة بنقطة وهي جاهزة اليوم لمواجهة 
االتهامات الرئيسة ضد طيران اإلمارات فوراً.

ســاقت الشــركات األميركية اتهاماً مفاده أن 
طيــران اإلمارات اســتفادت مــن دعم مالي 
بقيمة ٢٫٧ مليــار دوالر من الحكومة تعويضاً 

عــن خســائر التحــوط للوقــود كمــا زودت 
الحكومة طيــران اإلمارات بـ ١٫٦ مليار دوالر 

على شكل رسائل ضمان.
وتــرد طيران اإلمارات « هــذا غير صحيح 
فجميــع الخســائر النقدية التــي ترتبت على 
طيران اإلمــارات جراء تجارتهــا بالوقود في 
عــام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ تــم تســويتها بالكامل من 
قبل طيران اإلمارات نفســها ومن احتياطاتها 
النقدية وليس من قبل حكومة دبي. ورســالة 
الضمان المشــار إليهــا بالورقــة البيضاء في 
الحقيقــة وجهتها طيران اإلمارات إلى مالكيها 

وهي مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية.

وأمــا اتهام طيــران اإلمارات بأنها اســتفادت 
مــن مبلــغ ٢٫٣ مليار دوالر على شــكل دعم 

حكومــي لغايــات البنية التحتية فــي المطار 
عام ٢٠٠٤ وهذه ميزة تنافسية فتقول طيران 
اإلمارات إن االســتثمارات فــي البنية التحتية 
هــي اســتثمارات طويلــة األجــل بطبيعتها. 
وحكومة دبي قامت بهذه االستثمارات مثلها 
مثــل أي حكومة في األســواق الناشــئة مثل 
الصيــن وســنغافورة بنظرة االســتفادة منها 
على المــدى الطويل. وبالمقارنة فإن رســوم 
المطار المخفضة أو اإلعفاء من الرســوم لنقل 
المســافرين ال يشــكل دعماً حكوميــاً كما أن 
هذه االستثمارات تستفيد منها جميع شركات 
الطيران وتدفع طيران اإلمارات كامل ما عليها 
من رســوم لمطار دبي وهي رسوم أعلى من 

مطارات مثل كوااللمبور.
أمــا اتهام « الناقــالت الخليجية بأنها تأخذ 
المسافرين والعائدات من الشركات األميركية 

وتجبــر الشــركات األميركية علــى خفض أو 
إلغاء بعض الخدمات على الوجهات الطويلة.

فتــرد طيران اإلمارات بالقــول إنه بالرغم 
ممــا تفكــر فيــه بعض الشــركات فــإن نقل 
المســافرين  ليس حكراً على هذه الشــركات 
وما تقــوم به طيران اإلمارات هو المنافســة 
فــي الســوق فهي ال تســرق أو تأخذ العمالء 
من أحــد « نحن نقدم لهم منتجات بأســعار 
منافســة والمستهلك هو الذي يقرر ذلك وهو 

يقرر السفر معنا». 
وأشارت أن ما تقوم به الناقالت األميركية 
الثالث ليس منافسة وليس أسواقاً مفتوحة أو 
أجواء مفتوحة بل هي تســعى لتوجيه السوق 
عبر الحكومة. وبعيــداً عن األضرار بالمصالح 
األميركية كما تقول الورقة البيضاء فإن طيران 
اإلمارات وســع من خيارات المستهلك وملء 
فجــوة كانت موجودة في الســوق من خالل 
نقل المســافرين إلى وجهات عديدة لم تكن 
مخدومة وساهم في دعم االقتصاد األميركي 
والتجــارة والســياحة. واألهم مــن ذلك فإن 
طيران اإلمارات وفرت خيارات منافسة مقابل 

احتكار االسعار الذي تفرضه هذه الناقالت. 

وأوضحت النشرة أن طيران اإلمارات أدركت 
المتغيرات في الســوق في القرن ٢١ وبالرغم 
من الشــفافية والفاعلية التي تعمل فيها فإنها 
تــدرك أن نموها المتســارع ونجاحها جعلها 
هدفاً للشركات المنافسة التي رأت في عملها 
أنموذجــاً يختلف عنها. وهــي تدرك أن هذه 
الشركات ستبقى تهاجم فيها لخدمة مصالحها 

الضيقة.
وقالــت ليس لدينا شــيئاً نخفيــه ونرحب 

بــأي مناقشــة تجــاه انشــطتنا وفــي هــذه 
األثنــاء علــى المشــرعين وصناع القــرار في 
قطــاع الطيــران عليهــم أن يقــرروا فيما إذا 
كان يوفــرون الحماية لهذه الشــركات. وفيما 
كان هــذا التحالــف يقــود إلى أســعار أعلى 
ويحدد خيارات المســتهلك ويقلل الخدمات. 
وأكــدت أن الناقــالت األميركيــة كانت دوماً 
تلعب بمبدأ السالمة فهي تشغل رحالتها على 
وجهــات عبر االطلســي في أوروبــا والهادي 
في آســيا وبنفــس الوقت تجاهلت االســواق 
الجديــدة في شــبه القارة الهنديــة وأفريقيا 
أو ببساطة ســلمت المســافرين إلى حلفائها 
من الشركات األوروبية والتحالفات التجارية. 
باالندماجــات  الشــركات  هــذه  وانشــغلت 
المحليــة وتجاهلت تمامــاً الفرص الموجودة 

في االسواق الجديدة.
وعلى النقيض من ذلك فإن طيران اإلمارات 
وهــي الناقلة المســتقلة التي لــم تنضم ألي 
تحالف تجاري ومنذ تأسيسها في العام ١٩٨٥ 
بنت شــبكتها العالمية مســتهدفة الفرص في 
هذه االسواق وبمزيد من الخدمات المبتكرة 
التي تلبي احتياجات المسافرين. ولقد عززت 
طيران اإلمارات مركزها التشــغيلي في مطار 
دبي بما يســمح لنقل المســافرين من أي من 
وجهاتها التسع في الواليات المتحدة إلى أكثر 
من ١٥ وجهة في الشــرق االوسط و٢٣ وجهة 
في أفريقيا و٣٥ في آســيا في الوقت الذي لم 
تخدم فيه الناقالت األميركية سوى ٤ وجهات 

في أفريقيا وأربع في الشرق األوسط.

طيــران اإلمــارات ربطت الواليــات المتحدة 
باالســواق الناشــئة بـ ٣٠٥ رحالت أســبوعياً 

إلى ٥ من دول البريكس و ٩٤ رحلة أســبوعياً 
إلى باكســتان وبنغالديــش وهي في كل ذلك 
أضافت قيمــة لالقتصــاد األميركي من خالل 
فــرص العمــل التــي توفرها هــذه الرحالت 
فضًال عن نشــاط الحركة التجارية والسياحية 
«رأينا أن الناقالت األميركية الثالث وشركاءها 
مــن الناقــالت األوروبيــة كان لديها رحالت 
متواضعــة لهــذه االســواق قللت كثيــراً من 

خيارات المسافرين». 
وأشــارت النشــرة إلى أن طيران اإلمارات 
بدأت رحالتهــا المنتظمة بين دبي ونيويورك 
في يونيــو من العام ٢٠٠٤ لتصل اليوم إلى ٩ 
وجهــات من خالل ٨٤ رحلة أســبوعياً ترتفع 
إلــى ١٠ وجهات مــع انضمــام اورالندو في 
سبتمبر المقبل. وتشغل الناقلة طائرات بوينغ 
٧٧٧ إلى ٥ وجهــات أميركية وتعمل طائرات 
ايه ٣٨٠ بمحركات صناعة أميركية من جنرال 
الكتريك إلى كل من داالس ونيويورك وســان 
انجلــوس وهيوســتن.  ولــوس  فرانسيســكو 
وتحمل رحــالت طيران اإلمارات مســافرين 
الواليــات المتحــدة إلى ٥٧ وجهــة منها ١٩ 
فــي أفريقيا و٢٦ في آســيا الهــادئ و١٢ في 
الشــرق االوسط وجميعها ال تخدمها الناقالت 
األميركيــة ونقوم بذلك فقــط بتغيير الطائرة 

في دبي للمسافر.
ومنذ العام ٢٠٠٤ نقلــت طيران اإلمارات 
١١٫٣ مليــون مســافر مــن الســياح ورجــال 
األعمال وكان معدل أشغال الرحالت يزيد عن 
٨٠ ٪ وحملــت منذ ذلك الحين ٥١٨ ألف طن 
من الشحن وخالل تلك الفترة نمت الصادرات 
األميركية إلى اإلمارات بنسبة زادت عن ٤٤٢ 
٪ وتعد اإلمارات اليوم الشريك التجاري األول 

للواليات المتحدة في الشرق األوسط.

بــدأت طيــران اإلمــارات رحالتهــا للقارة 
األوروبية في العام ١٩٨٧ واســتثمرت في 
عــام ٢٠١٣-٢٠١٤    أكثر من ٤٫٣ مليارات 
دوالر فــي الخدمات والمنتجــات وترتبط 
بعالقات تجارية راسخة مع كبار المزودين 

والشركات في القارة األوروبية.
وبنظــرة أخرى فــإن طيــران اإلمارات 
دخلت في العام ٢٠٠٨ بشــراكة مع بلغاريا 
لتزويدهــا بمنتجــات العنايــة الشــخصية 
لمسافري درجة األعمال واألولى واستهلكت 

طيران اإلمارات في العام الماضي  مليوني 
وحدة. وتشغل طيران اإلمارات اليوم ٨٠٠ 
إيطالي واشــترت ما قيمته ٢٠٠ مليون من 
الســلع والمنتجــات اإليطاليــة. وهي توفر 
رحالت مباشــرة إلى كل من العاصمة روما 

ومدينة ميالن وفينيسيا.
وأوضحت نشــرة االجــواء المفتوحة أن 
انطالق وتوســع طيران اإلمــارات لم يكن 
على حســاب ناقالت أخرى أو أنها ســرقت 
حصــة غيرهــا مــن االســواق بــل وجدت 
نفســها في موقع جغرافي فريد ومتغيرات 
اقتصادية متســارعة وتحــوالت من الغرب 

إلى الشــرق فــي القــوى االقتصادية وكان 
البد لها من اســتغالل فرص النمو في هذه 
التحــوالت. كمــا أن جــزءاً كبيــراً من هذا 
النجــاح جاء بســبب عدم تغييــر الناقالت 
األميركيــة  لشــبكاتها مع هــذه التحوالت 

والتوجه إلى األسواق والفرص الجديدة.
التأثير  لتقريــر فرونتيير حــول  ووفقــاً 
اإليجابــي للشــحن الجوي وتوســع طيران 
اإلمــارات في أوروبا في هــذا المجال فإن 
طيران اإلمارات وفر خدمات الشحن الجوي 
إلى ٢١ نقطة مباشرة. واالرقام توضح ذلك 
فهنــاك ٥١٨ ألف طن من الشــحن منها ٥٨ 

٪ صــادرات أوروبيــة و٧٧ ٪ منها يأتي من 
دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا. 
في عــام ٢٠١٤ كانت طيــران اإلمارات 
ثالث أكبر شــركة شحن واســتحوذت على 
حصة بلغت ٩٫٧ ٪ من الصادرات البريطانية 
المنقولة جــواً خلف الخطــوط البريطانية 
وفيرجين اتالنتيك وشملت هذه الصادرات 
الخيول والسيارات والمواد الغذائية ومواد 
البناء وغيرها. وكانت هذه الصادرات تأتي 
لدبي وبعضهــا يعاد تصديره إلى دول مثل 

سنغافورة وهونج كونج وماليزيا. 
وشــكلت مدينــة ميالن نحــو ٥٠ ٪ من 

صادرات إيطاليا التي نقلتها طيران اإلمارات. 
وباعتبارها عاصمة للموضة فإن هذه السلع 
شملت المالبس واألزياء الفاخرة والحقائب 
الجلدية والذهــب والمجوهرات واألجبان 
وقطع الغيار وجزء من هذه الصادرات كان 
يتم شــحنه إلى وجهات مثل جوهانسبيرغ 

وملبورن. 
وتسير طيران اإلمارات ١٠ رحالت شحن 
من امستردام تحتل هولندا المركز السادس 
من الشحن الجوي بالنسبة لطيران اإلمارات 
فــي القارة األوروبية وتنقــل منها منتجات 
مثل األثاث والكيماويات والوورد وغيرها. 
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أجمع مســؤولون وخبــراء ورجــال أعمال 
يشــاركون في سوق الســفر العربي ٢٠١٥، 
والذي يختتــم اليوم فعالياتــه في دبي، أن 
اإلمــارة باتت فــي مقدمة مراكز الســياحة 
العالمية، ونقطة اســتقطاب معظم الباحثين 
عــن الفــرص االســتثمارية الفندقيــة فــي 
المنطقة والعالم، بفضل ماتتمتع به من بنى 
تحتية صلبة، وســمعة عالميــة مرموقة في 
الضيافة واألمن واالستقرار، والمعالم  مجال 
البــارزة الفريدة، وبفضــل قيادتها الحكيمة، 
التي شــرعت قوانيــن جعلت من دبي واحة 
جاذبة لالســتثمار والســياحة، ونجحت في 
اســتقطاب أهــم العالمــات الفندقية وأبرز 
المعارض الدولية "إكسبو" إلى هذه المدينة 
الحالمــة، وغيــر ذلك مــن اإلنجــازات غير 

المسبوقة.
وأشــاروا إلى أن دبي اليوم وجهة عالمية 
الســتقبال األفواج السياحية، ونقطة انطالق 
للســياح العــرب، وخاصــة الخليجيين، إلى 
وجهات الســياحة األخرى في العالم، ومكاناً 
مثاليــاً للترويج ألبرز المواقع والوجهات في 
الدول، بفضل مكانتها المرموقة على خريطة 
السياحة العالمية، وشــبكة خطوط طيرانها، 
األوســع، وموانئها التي تستقبل أبرز السفن 

واليخوت الفاخرة.

وقالت وزيرة الســياحة والرياضة التايالندية 
لـ"البيــان"  واتانافرانجكــول  كوبــكارن 
اإلقتصادي  إن دبي باتت تســتقطب السياح 
بأعــداد كبيرة، وهي مركز ســياحي مرموق 
وتمتلــك مقومات ســياحية شــاملة، ولديها 
برامــج وفعاليــات تجعل منهــا وجهة تزخر 
بالترفيــه على الدوام. وعن أهمية الســوق 
الســياحية في اإلمــارات ومنطقــة الخليج، 
أكدت كوبكارن على حيوية المنطقة ونموها 
بشــكل سريع على الصعيد الســياحي محلياً 
وعالميــاً، حيــث نجحت في الحفــاظ على 

معدل نمو مرتفع خالل السنوات الماضية.
وأشــارت إلى أن ســوق الســفر العربي 
من المعارض الســياحية الرائــدة دولياً في 
قطاعي الســياحة والسفر، ونحن نشارك في 
نسخة ٢٠١٥ لتعزيز معدل السفر من منطقة 
الشرق األوسط باتجاه تايالند، وعرض قائمة 

وجهاتنا السياحية الجديدة للسائح الخليجي 
واإلماراتــي عموماً، بما في ذلك: «المبانج»، 
«لويــي.  «بوريــرام»،  «فيتشــابون»،«نان»، 
ساموت سونكخام»، «راتشابوري»، «ترات»، 
«تشــومفون»  «تشــانتابوري»،«ترانج»، 
و«ناخون ســي»، فضًال عــن توطيد عالقات 
الطيران اإلماراتية،  اســتثنائية مع شــركات 
التي تخدم ســوقنا باســتمرار، مثــل االتحاد 

للطيران وطيران اإلمارات. 

وأكــد إد فولــر، الرئيس والمديــر التنفيذي 
لجمعيــة زوار مقاطعة أورانج، في الواليات 
المتحــدة، لـ"البيان" االقتصادي أن الســوق 

الســياحية في دولة اإلمارات ســوق واعدة، 
وتنمو على نحٍو متصاعد قل نظيره، ومدينة 
دبي هي مركز سياحي عالمي، وسوق يقدم 
منتجات ســياحية متنوعة وعصرية، ونتطلع 
دائمــا إلى بنــاء عالقات واســعة مع وكالء 
السفر في كافة أنحاء دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
وأضاف فولر نشــارك في ســوق الســفر 
الترويــج  فــي  ألهميتــه   ٢٠١٥ العربــي 
والتســويق لوجهاتنا السياحية الفاخرة، مثل 
«ساوث كوســت بالزا»، «نيوبورت بيتش»، 
«كوستا مســيا» و«فاشــن أيالند»، وإلطالع 
الزوار مــن دول مجلس التعــاون الخليجي 
والشــرق األوســط علــى أحــدث الحمالت 

وعروض الســفر التي أطلقناها مؤخراً، مثل 
حملــة «مقاطعــة أورانج آند مــي»، والتي 

صممت حصريا لسكان المنطقة.
وســوق الســفر العربي ٢٠١٥ هو فرصة 
لتعزيز أطر التواصل مع الجهات الســياحية 
المشاركة ولتبادل أفضل الخبرات والمعايير 
العالميــة المتبعــة علــى صعيــدي الســفر 

والسياحة. 

من ناحيته، أشار شــوهي أكاهوشي، المدير 
التنفيذي لمكتب كيوتو للمؤتمرات والزوار 
فــي اليابان، إلى أن الســوق الســياحي في 
دولة اإلمارات بشــكل عام، ودبي على وجه 

الخصوص، يمثل إحدى الجهات البارزة على 
صعيد الشــرق األوســط في رفع مســتوى 
السفر إلى اليابان، بما في ذلك مدينة كيوتو 

السياحية والتاريخية العريقة.
وقال إن مدينة دبي تتميز بامتالكها برامج 

متجددة، وهي مركز جذب سياحي عالمي.
وتابــع: منذ افتتــاح مكتبنا في الشــرق 
األوســط في عام ٢٠١٤، والــزوار من دولة 
اإلمارات في زيادة ملحوظة، ووفقاً ألحدث 
اإلحصــاءات أقــام المواطنــون اإلماراتيون 
في ٢٥ فندقــاً من فنــادق المدينة الفاخرة 
في الفتــرة بين أبريــل ٢٠١٤ وحتى فبراير 
٢٠١٥، وبزيادة قدرها ١٣٢٪ مقارنة بالفترة 
نفسها لعام ٢٠١٣، ووصل عدد ليالي المبيت 

للمسافر اإلماراتي ثالث ليال.
وعن هدف مشــاركتهم في ســوق السفر 
العربي،  قال أكاهوشي يعتبر الملتقى الذي 
يعقــد فــي دبي ســنوياً، واحداً مــن أضخم 
المعــارض على صعيدي الســفر والســياحة 
إقليمياً وعالمياً، وهذا يوفر لنا منصة للتواصل 
مع جميــع الهيئات والشــركات الســياحية 
المشاركة، ليتسنى لهم التعرف على المرافق 
السياحية والتاريخية في مدينة كيوتو، ومن 
جهة اخرى يعد ســوق السفر العربي وسيلة 
ترويجية متقدمة، نســتطيع عبرها الوصول 
إلى الســائح الخليجــي واإلماراتي على حٍد 
سواء، وإطالعهم على برامجنا السياحية التي 

تجري في كيوتو على مدار العام. 

قــال أحمد طلعــت مديــر إدارة المبيعات ـ 
المكتب اإلقليمي للشــرق األوســط وإفريقيا 
ـ مجموعــة دوســت الفندقيــة، فــي حديثه 
لـ"البيــان" اإلقتصادي، إن دبــي هي عاصمة 
الســياحة اإلقليمية، وتتجه األنظار إليها حالياً، 
حيث تجــذب اإلمارة سالســل الفنــادق من 
جميع أنحاء العالــم الراغبة في تقديم أفضل 
مســتوى من الخدمــات والمرافــق إلى زوار 
دبي. وتحافظ الفنادق بدبي على نسبة إشغال 
تتــراوح بيــن ٨٥ إلى ٩٥ ٪، علــى الرغم من 
الزيادة المطــردة في عدد الوحدات والغرف 
الفندقية المتوقعــة بدبي بنهاية العام الحالي 
إلــى ٩٢ ألــف غرفــة، ومما ال شــك فيه أن 
شــرف تنظيــم حــدث عالمي مثل «إكســبو 
٢٠٢٠»، والفعاليــات واألنشــطة المصاحبــة 
له ســيكون لهــا بالغ األثر في زيــادة الطلب 
الفندقي، بمعــدالت قياســية، ونتوقع زيادة 
ملفتة في أعــداد الزائرين من رجال األعمال 
والمســتثمرين، ممــا يعزز مــن الطلب على 
الغــرف الفندقية من فئة الخمس نجوم، وهو 

ما بدأنا نشهده بالفعل.
و«دوســت العالمية» تواكب هذه الطفرة 
فــي الطلــب الفندقــي، بإضافــة المزيد من 
الفنادق بدبي، سيعلن عنها قريباً، لتضاف إلى 
أربعة فنادق لـ «دوست»، تديرها المجموعة 

حاليا باإلمارات.

وحول انخفاض أسعار الوقود عالمياً وأثره 
علــى القطــاع الفندقي، نتيجة تباطــؤ النمو، 
أضاف طلعت: ال شك أن االستثمار في القطاع 
السياحي يتأثر بشــدة بأسعار الوقود، السيما 
في منطقة الشــرق األوسط، ولكن من ناحية 
أخرى فإن المستثمر العربي يجد في االزدهار 
الحالــي في القطــاع الفندقــي، والمتوقع أن 
يســتمر، أن يكــون بمثابة البديل المناســب 
لتعويــض تراجــع أســعار الوقــود. واختيــار 
المســتثمر للقطــاع الفندقــي يأتــي مدعوما 
بتوصيات بيــوت الخبرة الدوليــة، التي ترى 
مؤشــر الطلب على الغرف والشقق الفندقية 

في ارتفاع مستمر.
الســفر  وحــول مشــاركتهم فــي معرض 
العربــي، رأى طلعــت أن دبــي نجحــت في 
أن تجمــع صانعــي الســياحة العربيــة تحت 
سقف واحد، وان ملتقى السفر العربي فرصة 
فريــدة لالجتمــاع بالمتخصصين فــي صناعة 
السياحة بجميع مكونات المنتج السياحي من 
طيران وفنادق وشــركات ســياحية ومقدمي 
الخدمات األرضية من جميع وجهات السياحة 
التــي  االســتعدادات  لنســتعرض  العالميــة، 
تقدمها الشــركات لموسم الســفر والسياحة، 
وكيفية زيادة مســتوى التعــاون بين مقدمي 

المنتج السياحي لضمان افضل خدمة للمسافر 
العربــي، وكذلــك زوار المنطقــة العربية من 
جميــع األنحــاء. وتابع طلعــت: نحظى دائما 
بعدد كبير من الزوار لجناح فنادق «دوست» 
خالل المعــرض لالطالع على آخــر تطورات 
الفنادق والعروض الخاصة التي تقدمها فنادق 
«دوســت» فــي موســم العطــالت بالصيف، 
وخاصة للمســافر من منطقــة الخليج، وهذا 
العام نفخر بأن نقدم عروضنا الخاصة لفنادقنا 
في المالديف، تايالنــد، مصر، اإلمارات، كينيا 
والفلبين، ليتســنى للمسافر العربي االستمتاع 

بالضيافة التايالندية وبأسعار تنافسية.

أعلنــت «جلوريــا» عــن تصنيف «ياســات 
جلوريا» للشــقق الفندقية ضمن الفنادق الـ 
٤ نجــوم، بحســب إدارة التصنيــف بدائــرة 
دبي للســياحة والتســويق التجاري، ويتكون 
فندق «ياســات جلوريا» من ٤١ طابقاً تتميز 
معظمهــا بإطاللة رائعة على شــارع الشــيخ 
زايــد وموقع متميــز بقلب دبــي، ويحتوي 
على ١٠١٠ أجنحة فندقية للزوار والسائحين 
من مختلف أنحاء العالم. يعد فندق ياســات 
جلوريــا دعماً في صناعة الســياحة في دولة 
المتحدة، والتى تشــهد  العربيــة  اإلمــارات 
نمواً مطــرداً منذ العام الماضــي. كما يعتبر 

وجــود فندق جديد من فئة األربع نجوم في 
قلب دبــي دافعاً للمهنييــن ورجال األعمال 
والمسؤولين التنفيذيين في الشركات، ويتيح 
للعائــالت الزائرة لدولة اإلمارات المزيد من 
الخيارات للســكن، وهو أمر حاسم أيضاً لدى 
التقائــه بالرؤية المســتقبلية التي تطمح لها 
إمــارة دبي من خــالل إكســبو ٢٠٢٠. لدى 
«ياسات جلوريا» للشقق الفندقية حالياً ٤٠٨ 
أجنحة فندقية، و٦٠٢ شقة فندقية، مفروشة 
بأناقة ومزودة بأحدث وسائل الراحة، لتلبية 
متطلبــات المســافرين الذيــن يبحثون عن 
فنادق بأسعار معقولة ومريحة.  دبي - البيان

دبــي ٦ مايــو ٢٠١٥ - فــي أعقــاب النجاح 
الــذي حققــه مشــروع األجنحــة الفندقية 
«دوِســت ريزيدينس دبي مارينــا»، تمضي 
شــركتا «المســار القابضة ذ.م.م» و«دوِست 
إنترناشــيونال» قدماً لترســيخ الشراكة التي 
تجمعهما منذ ٨ سنوات، مع انضمام عقارين 
جديديــن فــي دولة اإلمــارات إلــى عائلة 
«دوِســت». وســتتم إعادة إطالق «دوِست 
ريزيدينس دبي مارينا» في شهر يوليو ٢٠١٦ 
تحت اســم «دوِســت تاني ريزيدينس دبي 
مارينــا»، وذلــك بعــد عملية ترقيه شــاملة 
بالمشــروع إلى عالمة «دوِست تاني» ذات 

الطــراز الرفيــع. وتمتاز األجنحــة الفندقية 
بمســاحات رحبة تبدأ من ٧٥ متــراً مربعاً، 
وتــراوح من غرفــة نوم واحــدة إلى ثالث 
غرف نوم، إضافة إلى جناح بنتهاوس الفاخر. 
وســيتمكن الضيوف من قضاء أوقات ممتعة 
للغايــة في مركــز للصحة واللياقــة، وبركة 
للســباحة، وغرفة للبخــار، ومطعم، وردهة 
بإطاللة علــى الواجهة البحريــة، إضافة إلى 
مرافق لالجتماعات.  وينضم فندق «دوِست 
٢D تيكــوم دبــي» إلــى مشــروع األجنحة 
الفندقيــة، ليصبح أول فندق يتم إطالقه في 
 .«Dالشرق األوسط تحت عالمة «دوِست ٢

ُشــــّيد حديثاً، ســيحتضن  وبصرح عقــاري 
فندق «دوِســتD٢ تيكوم دبي» ٢٣٥ غرفة 
للضيــوف ضمــن منطقــة تيكــوم. بالقرب 
من مدينــة جميرا، وجزيــرة النخلة جميرا، 
ودبي مارينا، في حين يمكن استخدام مترو 
دبي للتوّجه بســهولة كبيرة إلى أبرز مراكز 
التســّوق مثل مارينا مــول، ومول اإلمارات. 
ومن المقّرر أن يتم افتتاح الفندق في مارس 
٢٠١٦. كما من المنتظر أيضاً افتتاح األجنحة 
الفندقية «دوِســتD٢ ريزيدينس أبوظبي» 
الــذي يضــم ٢١٦ وحدة المنــزل إلى عائلة 

«دوِستD٢» في يناير ٢٠١٦. دبي - البيان
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إنترناشــونال»  «يورومونيتــور  أطلقــت 
لألبحاث نتائج أحدث دراســة أجرتها حول 
االتجاهــات العالمية للســياحة والتأثيرات 
الذكية  االتصــاالت  لتقنيــات  المســتقبلية 
والفرص المتاحة لنمو ســياحة األعمال في 
المنطقة وذلــك ضمن اليوم الثاني لمعرض 

سوق السفر.
وتحدثــت كنــدة شــبيب، محللــة بيانات 
أولى في شــركة يورومونيتور انترناشونال 
حــول نتائج الدراســة، التي شــملت ســبع 
مناطق هــي األميركتان والمملكة المتحدة 
وأوروبا والشــرق األوســط وأفريقيا وآسيا 

والهنــد، خــالل ندوة حصرية على مســرح 
فيــزا للندوات في المعــرض. وقالت: «من 
الخاصــة  الخدمــات  تكــون  أن  المتوقــع 
األجهــزة  عبــر  والحجــوزات  بالوجهــات 
النقالة واالتصاالت المباشرة بين األشخاص 
والطابع الخصوصي من المعوقات الرئيسية 
في صناعة الســفر خالل الســنوات الخمس 

المقبلة».
وفيما يخص منطقة الشرق األوسط تحديداً، 
أظهر مؤشــر يورومونيتور لقياس األداء أنه 
من المتوقع أن تنمو قيمة الدوالر األميركي 
فــي النقل الجوي من ٦٫١ إلــى ١٢ ٪  بين 

٢٠١٣ و٢٠١٥، فــي حين يتوقــع أن ترتفع 
قيمــة الفنــادق من ٧٫٤ إلــى ٩٫١ ٪ وقيمة 
مبيعــات التجزئة لمنتجات الســفر من ٧٫١ 
دبي- البيان إلى ٩٫٧ ٪.  

 حصدت كتارا للضيافــة، التي تملك وتدير 
ور مجموعــة من الفنادق والمنتجعات  وتطٍّ
الفاخــرة عالمياً والتــي تتخذ من قطر مقراً 
لهــا، على جائزتين في حفــل توزيع جوائز 
الســفر العالمية ٢٠١٥. حيث حصلت على 
لقــب الشــركة الرائــدة في مجــال تطوير 
خدمات الضيافة في الشرق األوسط للسنة 
الثانيــة علــى التوالي، باإلضافــة الى لقب 
أفضل مشروع للتنمية السياحية عن مشروع 
أبــراج كتارا في منطقة المارينا الواقعة في 
مدينة لوسيل الدوحة.           دبي- البيان

كشــف النقاب في اليوم الثانــي من المؤتمر 
العربــي الســنوي لالســتثمار الفندقــي، عن 
قصة إنجــازات مجموعة وصل إلدارة األصول 
في قطــاع الضيافة بدبي في جلســة حصرية 
أمس مع هشــام القاســم، الرئيــس التنفيذي 
للمجموعة ، وأدار الجلسة إدموند أوسوليفان، 

رئيس مجلس إدارة وكالة ميد إيفنتس.
وقال القاســم: على مدى الســنوات السبع 
التي تلت تأسيس المجموعة من قبل مؤسسة 
دبي العقارية لإلشــراف علــى إدارة أصولها، 
وتوسعة محفظتها العقارية، لعبت وصل دوراً 
مهمــاً في االرتقــاء بقطاع الضيافــة والترفيه 
فــي دبي من خالل ذراعهــا المتخصصة وصل 
للضيافــة والترفيــه التــي تقــوم اآلن بإدارة 
محفظة تضم عشــرة فنادق تشــتمل على ما 
يقــارب ٥٠٠٠ غرفة، كما تمكنت من التوصل 
إلى عالقات وثيقة مع أشهر األسماء في عالم 
الصناعة الفندقية، لتتمكن من تقديم عروض 
راقيــة للغاية فــي قطاع الضيافــة في جميع 

أنحاء دبي.

وتشــتمل محفظة وصل الحالية على خمســة 
فنــادق تحــت إدارة شــركة حيــاة للفنادق، 
وهــي: «جرانــد حيــاة دبــي» الحائــز على 
الكثير مــن الجوائز و«حياة ريجنســي دبي» 
و«بــارك حيــاة دبــي» و«حيــاة بلــــيس»، 
وأطلقت مؤخــرا فندق «حــــياة ريجنســي 
دبــي كريــك» «هايتــس». وتمتلك الشــركة 
أيضاً خمســة فنادق تحت عالمة «ستاروود» 
للفنادق والمنتجــــعات، وهي: «لو  العالمية 
ميــــريديان دبي» و«لــو ميريديان المــــينا 

الســياحي بيتش ريزورت آنــد مارينا» و«لو 
رويــال ميريديــان بيتش ريزورت آند ســبا» 
و«لــو مــــيريديــان فير واي» و«لــو رويال 
كلوب». وتمتلك الشــركة أيضا كًال من فندق 
«زعبيل ســراي جميرا» و «ويستن دبي بيتش 
ريــزورت آنــد مارينا»، وتشــرف على إدارة 

فندق «دوسيت ثاني دبي».

وبمــا أنها تعّد اآلن واحدة من أكبر شــركات 
إدارة العقــارات في اإلمارات، فــإن األركان 
الثالثــة الرئيســة التــي تقــوم عليهــا وصل، 

وهي: «تطويــر وإدارة العقارات» و«الضيافة 
والترفيــه» و«إدارة أصــول األراضي»، تقدم 
خدمات عبــر مجموعة واســعة من قطاعات 
العقــارات والترفيه والضيافة واألعمال. وأكد 
القاســم أن الهدف الرئيس للشركة هو تعزيز 
مكانــة دبي كمركــز رئيس للعيــش والعمل، 
إضافــة إلــى دعم طموحهــا لتكــون الوجهة 
السياحية األفضل عالمياً. وعمل القاسم خالل 
الجلســة على إبراز الطريقة التي تتبعها وصل 
لدعــم رؤية دبــي لمعرض «إكســبو ٢٠٢٠»، 
وذلك من خالل فتح المزيد من منافذ الضيافة 
التــي يكــون تركيــز الكثير منها علــى قطاع 

الفنادق من الفئة المتوسطة.

وقال القاســم موضحــاً: أن العــدد اإلجمالي 
للغــرف الفندقية المتوقع طرحها في ســوق 
دبي علــى مدى الســنوات الخمــس المقبلة 
ســيكون ضخماً للغاية، وســتلعب وصل دوراً 
أساســياً من هذا التوســع، إذ نعتــزم تطوير 
١٥ فندقــاً تضــم مجتمعــة أكثر مــن أربعة 
آالف غرفــة، وســيتم افتتاحهــا بالكامل قبل 
نهايــة العام ٢٠١٩. وســتكون هــذه الفنادق 
تحت أســماء تظهــر ألول مرة فــي المدينة، 
بما في ذلــك «هامبتون» مــن هيلتون الذي 
سيكون األول على مســتوى المنطقة واألكبر 
في العالم، و«مانداريــن أورينتال» وفندقين 
تحت اســم «هيلتــون جاردن إنز». وســيتم 
أيضــاً إطالق ثاني فندق باســم «حياة بليس» 
في الســوق، ومن المقرر افتتاحــه في العام 
المقبل. وســتكون هــذه الفنــادق في فئتي 
الثــالث واألربع نجوم لدعــم هدف الحكومة 
لتوســعة هــذا القطاع اســتعداداً الســتقبال 
المالييــن من الزوار خالل الســنوات المقبلة 

حتى العام ٢٠٢٠.

وتــم توجيــه ســؤال للقاســم عــن أفــكاره 
لمســتقبل قطاع الضيافة في دبــي والنصائح 
التــي يمكنه أن يقدمها لشــركات التشــغيل 
في الســوق. فأجاب: يشــهد قطــاع الضيافة 
منافســة مســتمرة مــن عام آلخر مــع تزايد 
أعداد المســتهلكين، كما أن احتياجات الناس 
تتغير باستمرار، وتحتاج الصناعة إلى التكيف 
مع هــذه االتجاهــات، لذا فإننــا بحاجة إلى 
المزيد من التنوع، حيث يبحث الجيل الجديد 
عن المزيد من الحلول التكنولوجية مع توفير 
الخدمات بطرق سريعة وسهلة. ويتعين على 
المشــغلين أيضــاً فهم ثقافة دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحدة واإللمام بالســوق ومعرفة 
توقعات المستهلكين. وباختصار يمكن القول 
إن هذه الصناعة ديناميكية للغاية، كما تتغير 
رغبــات الســياح وفــق المنتجــات الجديدة 

والمتباينة.

واختتم القاســم حديثــه بالقــول: ينبغي أن 
تكون أفكارنا مســتوحاة مــن حقيقة أن دبي 
قــد أصبحــت بالفعل معيارا لقطــاع الضيافة 
العالمي، بعد أن اســتحوذت على هذه الصفة 
من منطقة الشرق األقصى، لكن دبي تمكنت 
مــن صياغة معايير جديــدة اآلن، خاصة بعد 
نجاحها فــي االرتقاء بتجربة الســياح ورجال 
األعمــال المســافرين، من اللحظــات األولى 
لرحالتهم علــى متن طيران اإلمارات، وطوال 
فتــرات إقامتهم فــي المدينــة، وحتى لحظة 
خروجهــم مــن باب غرفــة الفنــدق. ويحق 
لدبــي أن تفخــر اآلن بتقديمهــا األفضل في 
مجــال الضيافة والنقل العــام والبنية التحتية 
والمرافــق العقاريــة وخدمــة العمالء، وهي 

الجوانب التي يفتخر بها كل واحد منا أيضاً.

تلقت مؤسســة دبي للمهرجانات والتجزئة، 
إحدى مؤسســات دائرة السياحة والتسويق 
التجــاري التي تشــارك في معرض ســوق 
الســفر العربي «الملتقــى ٢٠١٥»، العديد 
من االستفســارات واالهتمــام الكبير حول 
المهرجانــات الصيفية والعروض الترويجية 
لقطاع التجزئة التي تنظمها المؤسسة خالل 
الفترة المقبلة، وذلك مع تزايد اإلقبال على 
اختيار دبي وجهة صيفية مفضلة للعائالت، 
لكونها تزخر بالكثير من الخيارات والمقاصد 
الســياحية وتجربة التســوق المتميزة التي 

تلبي مختلف األذواق.  

وتشارك مؤسســة دبي للمهرجانات والتجزئة 
في «الملتقــى ٢٠١٥»، للترويج للمهرجانات 
الترويجية للتجزئة التي  واألحداث والعروض 
تنظمها المؤسســة خالل موســم الصيف التي 

ستشمل:
• حملة «رمضان في دبي» التي ســتنطلق 
في ١٩ يونيو وتســتمر حتى ١٧ يوليو، وتضم 
العديــد مــن الفعاليات الثقافيــة والروحانية 

واالجتماعية والخيرية.
•  «عالــم مدهش» من ٩ يوليو ويســتمر 

حتــى ٢٩ أغســطس، ويعــد زواره هذا العام 
بالعديــد مــن األركان الجديــدة والتجــارب 
الترفيهيــة التعليميــة الممتعــة، مــع إضافة 
العديد من عوامل الجذب لليافعين والشباب.

• احتفاالت «العيد في دبي-عيد الفطر» ما 
بيــن ١٨-٢٢ يوليو، وتضم عدداً من الفعاليات 
العائلية واألنشطة الترفيهية التي تستهدف كل 
الجنسيات لتحقيق شــعار الحدث «العيد في 

دبي.. احتفال يجمعنا».
• «مفاجــآت صيــف دبي» فــي ٢٣ يوليو 
حتــى ٥ ســبتمبر التــي تعد هذا العــام زوار 
دبــي بالكثيــر مــن المفاجــآت والفعاليــات 
والعروض الترويجية المذهلة التي ســتكافئ 
المتســوقين فــي دبي خالل الصيــف، إضافة 
إلــى احتضان مفاجــآت الصيف أكبر عدد من 
التي  العالمية  الكرتونية  الشــخصيات  عروض 
ســتبهج األطفال وتجعلهم يستمتعون بإجازة 

صيفية رائعة.
•  «العيــد في دبي - عيد األضحى» ما بين 
٢٤ سبتمبر حتى ٢ أكتوبر ٢٠١٥ الذي سيقدم 
للســياح من المنطقة والعالم أجندة فعاليات 
متميزة تحتفي بــروح عيد األضحى المبارك، 
مثــل الحفــالت الغنائيــة ألشــهر المطربين 
والفعاليــات الترفيهيــة العائليــة والعــروض 
المســرحية وغيرها الكثير لتكــون خير ختام 

لصيف حافل في دبي.
• ستقدم مهرجانات الصيف في دبي أضخم 
الحمالت والعروض الترويجية لقطاع التجزئة 
لتكافئ المتسوقين خالل الصيف بجوائز تصل 
قيمتهــا إلى عــدة ماليين مــن الدراهم، مع 
حرص المؤسســة على تنظيم هذه العروض، 
بما يتناســب وروح كل من هذه المهرجانات، 
لتأكيد التنوع الغني لهذه الحمالت وجاذبيتها 

لدى السياح والمتسوقين.  

وتقدم دبي كل ما هو جديد ومشوق لزوارها، 
ســواء خالل فترة الصيف، وال ســيما أن هذه 
الفترة تشهد عدة مناسبات، ومن بينها العطلة 
المدرســية، ســواء فــي داخل الدولــة أو في 
دول المنطقــة، لتتيـــــح للمصطافيــن فرصة 
االســتمتاع بما تتضمنه من مقاصد ســياحية 
وخيــارات متعــددة تضفــي علــى كل أفراد 
العائلــة البهجة والمرح، فضًال عن االســتمتاع 

بأجواء العيد. 

وشــهدت منصة المؤسســة حضوراً مميزاً من 
وسائل اإلعالم المحلية والعالمية، وكذلك من 
منظمي الرحالت ومكاتب الســياحة والســفر 
والــزوار، كما تم تنظيم لقاء مع أكثر من ٢٠٠ 
من ممثلي وكاالت السياحة والسفر العالميين 

الذين اســتضافتهم دائرة السياحة والتسويق 
التجــاري خالل المعــرض، تم خاللــه تقديم 
عرض تقديمي اشــتمل علــى معلومات حول 
المهرجانــات الصيفيــة واالســتعدادات التي 
تقوم بها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، 
من أجل إنجاحهــا وإخراجها بالصورة الالئقة 
التــي يتوقعها الزوار، والتي دأبت المؤسســة 
على تنظيمهــا بجودة عالية طوال الســنوات 
الماضيــة. وأيضاً تم إطــالع ممثلي المكاتب 
الخارجية لدائرة الســياحة والتسويق التجاري 
علــى المهرجانــات التــي تنظمها المؤسســة 
باســتمرار، والجهود التي تقــوم بها من أجل 
تعزيــز مكانة دبي كأفضل مدينة للمهرجانات 
الســعي لتحقيق  العالمية، وأيضاً  والفعاليات 
الســياحي»  القطاع  «رؤية دبي٢٠٢٠ لتطوير 
الرامية إلى اســتقطاب نحو ٢٠ مليون ســائح 

بحلول عام ٢٠٢٠. 

 –
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أعلنــت هيئــة اإلنماء التجاري والســياحي 
بإمارة الشــارقة تنظيمها لمؤتمر الشــارقة 
الدولي للســياحة العائلية، األول من نوعه 
فــي المنطقــة، والذي ســيقام فــي الربع 
األخيــر من العام الجــاري، في إطار تفعيل 
أهم محاور رؤية ســياحة الشــارقة ٢٠٢١ 
اإلمــارة كوجهة  بتعزيز مكانة  والمتعلقــة 

رائدة للسياحة العائلية. 
جاء هــذا اإلعالن على هامش مشــاركة 
الهيئة في ســوق الســفر العربي (الملتقى 
٢٠١٥)، والــذي تســتمر فعالياته في مركز 
دبــي التجاري العالمي خــالل الفترة بين ٤ 

و٧ مايو الجاري. 

وســيعمل المؤتمر على تسليط الضوء على 
التوجهــات الجديــدة وآفــاق تلبية الطلب 
المتزايــد علــى هذا القطاع المهم، وســبل 
تطويــر عناصر الجــذب الســياحي العائلي 
مــن مرافق وفعاليات وخدمات تســتهدف 
احتياجــات كل أفــراد العائلــة، إضافة إلى 
طرح الرؤى وتبادل الخبرات وعرض أفضل 
الممارســات حــول كيفيــة زيــادة حصص 
السياحة العائلية في سوق السياحة العالم.

وسيشارك في المؤتمر مجموعة من أبرز 
الخبراء والمهنيين والمتخصصين في قطاع 

السفر والسياحة من حول العالم. 
وقــال محمد علي النومــان رئيس هيئة 

الشــارقة،  التجاري والســياحي في  اإلنماء 
إن الهيئــة وضعت رؤية اســتراتيجية ذات 
أهــداف طموحــة ترســم مالمــح القطاع 
السياحي لإلمارة من خالل خطة عمل قائمة 
على محاور رئيسية تخطو بها إلى مستقبل 

سياحي واعد.
وتابع أن مؤتمر الشارقة الدولي للسياحة 
العائليــة يأتي تفعيًال ألهم محــاور الرؤية 
الجديــدة وهو تعزيز مكانة اإلمارة كوجهة 
رائدة للســياحة العائلية. ولتأســيس منصة 
دوليــة فــي هذا الشــأن تحتضنهــا اإلمارة 

وتعكس تجربتها الرائدة في تنوع الوجهات 
السياحية العائلية وتفتح المجال أمام طرح 

الحلول المبتكرة.

وفي ســياق متصــل، أطلقــت الهيئة داخل 
جناحها المشــارك بمعرض ســوق الســفر 
العربــي، حلــوًال تقنية مبتكــرة تهدف إلى 
تســهيل وصــول الســائح إلــى الخدمــات 
الشــارقة  الســياحية حــول  والمعلومــات 
بطريقة ســهلة وأثنــاء التجــول. إذ تمكن 

زوار الجنــاح من التفاعل وتجربة الخدمات 
الســياحية الجديــدة التي شــملت تطبيق 

الهاتف الذكي وتقنية الواقع االفتراضي. 
وقــال خالد جاســم المدفــع، مدير عام 
الهيئــة، إن أحــد المحــاور الرئيســية التي 
ســتعمل على تحقيق رؤية سياحة الشارقة 
٢٠٢١، محور اتبــاع مقاربة مبتكرة لتطوير 
القطــاع الســياحي، ويأتــي طــرح الحلول 
التقنية التي تســهل للســائح الحصول على 
الخدمــات والتعــرف إلــى مراكــز الجذب 
الســياحي والترفيهي والثقافي في أي وقت 

ومن أي مكان، كأحد الحلول المبتكرة التي 
حرصنا على إطالقها بهدف تحقيق توجهات 
الرؤية الجديدة والرامية إلى استقطاب ١٠ 

ماليين زائر بحلول ٢٠٢١. 

وتوفر خدمة تطبيق الهاتف الذكي للســائح 
إمكانية التخطيط لرحلته الســياحية إلمارة 
الشــارقة بكبســة زر واحدة، حيــث يوفر 
التطبيــق خدمة منح اإلرشــادات المحدثة 
حول أهــم المواقــع الســياحية والفنادق 

المطاعــم  وكذلــك  التســوق  ومراكــز 
والفعاليــات، إضافة إلــى حالة الطقس في 
اإلمــارة. كما يحتــوى التطبيق على مقاطع 
فيديو غنية بالمعلومات وجوالت افتراضية 
بأبعاد متكاملة ٣٦٠ درجة لجميع الوجهات 
الســياحية المرفقة بالعناوين والمعلومات 
على هيئــة نصوص دقيقة متاحة في جميع 

األوقات أثناء التجوال. 

أما تقنية الواقع االفتراضي فتجســد إبداعاً 
مرئياً يتيح للزائر فرصة استكشــاف طبيعة 
ومالمــح اإلمــارة قبــل الوصــول، وذلــك 
مــن خالل تقنيــات بســيطة تتوافر في كل 
األجهــزة الذكيــة، بمجرد تحميــل تطبيق 
الواقع االفتراضي على أحد األجهزة الذكية 
سيتمكن المســتخدم من التجول في ربوع 
إمارة الشــارقة من خالل رحلــة افتراضية 
تتيح للســياح ولجميع الشــركاء في قطاع 
الســياحة ووســائل اإلعالم فرصة اكتشاف 
الوجهات السياحية في الشارقة، من متاحف 
وشواطئ وفنادق وفعاليات، بطريقة فريدة 

ومبتكرة. 

كما شهد سوق الســفر العربي إعالن هيئة 
اإلنماء التجاري والســياحي بالشــارقة عن 
الرائدة لدراســة  اختيار شــركة «أورلــي» 
وتوفيــر البيانــات والمعلومات حول قطاع 
إمــارة  فــي  الضيافــة والفنــادق  صناعــة 
الشــارقة، ووّقع على االتفاقية خالد جاسم 
المدفــع مدير عــام هيئة اإلنمــاء التجاري 
والسياحي بالشــارقة، وكيم فان ويجنغارد 
الرئيس التنفيذي ومؤســس شــركة أورلي. 
وتقوم شــركة «أورلي» برصد ودراسة آراء 
وتعليقات زّوار ونزالء المنشــآت الفندقية 
المدّونة على عشرات المواقع اإللكترونية، 
والعمل على دراســة شــاملة ودقيقة حول 
أداء تلك المنشآت وأماكن اإلقامة باإلمارة 
ومكانــة كل منهــا لــدى الــزّوار وأهميتها 

للشارقة كوجهة سياحية.
ويعتمد النظام على مؤشر تجربة الزائر، 
وهو مقياس الجــودة الوحيد والمطّور من 
شــركة «أورلي» بالتعــاون مع جامعة «في 
يو أمستردام». ويقوم النظام بدراسات على 
صعد مختلفة لتحليل المشــاعر واآلراء مع 

األخذ بعين االعتبار موثوقية المصادر.

 –

أبرمــت دائــرة التنمية الســياحية بعجمان 
والتطويــر  لالســتثمار  الشــارقة  وهيئــة 
«شــروق»، فــي دبي على هامــش معرض 
ومؤتمر سوق السفر العربي ٢٠١٥، مذكرة 
تفاهــم، تهــدف إلــى الترويــج للوجهات 
الســياحية التابعة لـ«شروق»، واإلسهام في 
الترويج لكل الوجهات الســياحية والثقافية 

والتاريخية في إمارة عجمان.
وقــع المذكرة كل من فيصــل بن أحمد 
النعيمــي، المديــر العــام لدائــرة التنمية 
الســياحية بعجمــان، ومــروان بن جاســم 
الســركال، المدير التنفيذي لهيئة الشــارقة 
وبحضور  «شــروق»،  والتطوير  لالســتثمار 
مديرين ومســؤولين من الجانبين ومشغلي 

القطاع السياحي.

وتنــص المذكرة على تفعيــل دور حافالت 
الســياحية «جولة ســياحية في  الجــوالت 
الشارقة» التابعة لـ«شروق»، وتوسيع نطاق 
عملهــا ضمــن إمــارة عجمان، فــي خطوة 
مهمة، ستسهم في تعزيز الترويج للوجهات 
الســياحية فــي كلتا اإلمارتيــن، إضافة إلى 
زيــادة أعــداد المســتخدمين من الســياح 

القادمين من إمارة عجمان.
قال فيصــل بن أحمد النعيمــي، المدير 
العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان: «إن 
المذكرة تخدم أهداف الخطة االستراتيجية 
المحدثــة للدائرة التي جــرت مواءمتها مع 
رؤية عجمــان ٢٠٢١، وتســتهدف الوصول 
بعدد السائحين الزائرين إلمارة عجمان إلى 

٥ ماليين سائح سنوياً بحلول عام ٢٠٢١».
وأضــاف النعيمي، فــي تصريحات عقب 
التوقيــع، أن عــدد الزوار فــي عجمان بلغ 

٨٥٠ ألــف زائــر خــالل عــام ٢٠١٤، وأن 
الدائــرة تســعى لزيادة عدد الــزوار خالل 

العام الجاري بمعدل ٢٥٪.

وأوضــح النعيمــي أن مــن بيــن األهداف 

تطويــر  المذكــرة  هــذه  تخدمهــا  التــي 
وتحســين  باإلمــارة،  الســياحية  التجربــة 
تجربــة المتعامليــن، وخلــق خدمات ذات 
قيمــة مضافــة، وجميعها تصــب في محور 
المتعامليــن مــن الخريطــة االســتراتيجية 

لدائرة التنمية السياحية بعجمان.

ومن جانبه، قال مروان السركال، المدير 
التنفيذي لهيئة الشارقة لالستثمار والتطوير 
«شــروق»: «إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي 
تماشــياً مع رؤية «شــروق» فــي أن تكون 
عامــًال مســاعداً وطرفــاً معــززاً لمختلف 
القطاعات على صعيد إمارة الشارقة بشكل 

خاص والدولة بشــكل عــام، ويأتي القطاع 
الســياحي ضمن أهم القطاعــات الخدمية 
التي تعتبر محركاً رئيساً لالقتصاد المحلي»، 
معربــاً عــن ســعادته بالتعاون مــع دائرة 
التنمية السياحية بعجمان في سبيل توسيع 
نطاق الخدمات والنشاطات، ونقل الخبرات 

التي حصدتها «شروق» في هذا المجال في 
السنوات الماضية.

وأضاف الســركال أن الحافالت الســياحية 
أدت دوراً مؤثــراً في تعزيــز وعي المقيم 
والزائــر بالوجهــات الســياحية والثقافيــة 
والتراثيــة باإلمارة. وأشــار إلى أنه ســيتم 
توفير عدد من مراكز بيع التذاكر في أماكن 
حيويــة ضمــن إمــارة عجمان مــن ضمنها 

المنشآت الفندقية باإلمارة.
وقــد تــم تصميــم الحافــالت خصوصاً 
للتكيف مع الظروف المناخية في المنطقة، 
مع سقف قابل للتحويل يمكن إزالته خالل 
أشهر الشــتاء، لتصبح الحافلة مكشوفة من 
األعلى، مــع اإلبقاء عليه خالل أيام الصيف 

للمحافظة على برودة الجو داخل الحافلة.
وتتيــح تذكــرة الحافلــة لمســتخدميها 
النزول مــن الحافلة فــي أي محطة توقف 
للتجول في الموقع السياحي هناك، وصعود 
حافلة أخرى عند انتهــاء جولتهم بالتذكرة 

نفسها طوال اليوم.

صنفت دائرة التنمية الســياحية في عجمان 
١٥٠ شــركة سياحة وسفر في أنحاء اإلمارة 
من إجمالي ٢٠٠ شــركة بفئــات البرونزية 

والفضية والذهبية.
جاء إعالن الدائرة حول تصنيف شركات 
السفر والسياحة خالل مشاركتها في معرض 
ســوق الســفر العربي في دبي الذي يعقد 

خالل الفترة من الرابع إلى السابع من شهر 
مايو الجاري.

وقالت إنجي منير عطية، رئيســة قســم 
التصنيف فــي إدارة التراخيــص والمعايير 
السياحية، إن النتائج جاءت ضمن المرحلة 
الثانيــة مــن مشــروع تصنيف المنشــآت 
الســياحية في اإلمارة الــذي بدأ خالل عام 
٢٠١٤، الفتــة إلــى أن المرحلــة الثالثة من 
المشروع بدأت فعلياً بوضع معايير تصنيف 

الفنادق وبيوت الضيافة السياحية.

المنشــآت  تصنيــف  أن  وأوضحــت 
واألنشــطة السياحية بمعايير عالمية يأتي 
خدمة ألهداف استراتيجية عدة، من بينها 
تطويــر التجربة الســياحية فــي اإلمارة، 
المتعامليــن، وخلــق  تجربــة  وتحســين 
خدمــات ذات قيمــة مضافــة، وجميعها 
تصــب في محور المتعاملين من الخريطة 
االستراتيجية لدائرة التنمية السياحية في 

عجمان.
وأضافــت أن مــن إجمالي ١٥٠ شــركة 

حصلت شــركتان فقط هما «ترافل ســنتر» 
و«ترافــل مارت» على شــهادة تصنيف من 
الفئــة الذهبيــة، فيمــا حصلت ١١ شــركة 
أخــرى علــى الفئــة الفضيــة، و١١١ على 
الفئة البرونزية، مشــيرة إلــى أن عدداً من 
الشــركات ُمنحت فرصة لمدة عام لتوفيق 
أوضاعهــا وفقاً للمعايير المعتمدة لتصنيف 

الشركات السياحية.
إن  التصنيــف  قســم  رئيســة  وقالــت 
الشــركات الـ٥٠ المتبقية ستنتهي إجراءات 

تصنيفها خالل شــهر مايو الجاري، موضحة 
أن مرحلــة تصنيف الشــركات الســياحية 
بــدأت مطلــع العام الجــاري، بعــد إجراء 
المقارنــات المعياريــة الالزمــة، وتعريف 

المعنيين بالمعايير المعتمدة.
وأكدت عطية حــرص الدائرة على دعم 
قطاع شــركات السياحة والســفر، وتقديم 
مختلف الخدمات إليها، إضافة إلى الترويج 
لها داخلياً وخارجياً عبر مشــاركات الدائرة 

في المعارض الدولية المختلفة.

أقامت شركة فرح إلدارة الحدائق الترفيهية، 
المسؤولة عن إدارة وتشغيل «عالم فيراري 
أبوظبي» و«يــاس ووتروورلد» في جزيرة 
يــاس بأبوظبي، حفــل اســتقبال في جناح 
جزيــرة ياس ضمن معرض ســوق الســفر 
العربي، وذلك تكريماً لشركائها من وكاالت 

السفر والشركات السياحية.
التنفيذي  الرئيــس  وقال كريــغ ماكنتايــر، 
لشــركة فرح، إن الشــركاء بقطاع السياحة 
والســفر لعبــوا دوراً أساســياً فــي النجاح 
المتواصل للشــركة، والتي حققت نمواً في 
مســاهمة قطاع الســياحة والســفر بنسبة 

تتجاوز الـ ٥٠٪ خالل العام الماضي.
وتابــع ماكنتايــر أنهــم يتطلعون لتوســيع 
نطــاق أعمالهم من خالل تقديم المزيد من 
المشــاريع الترفيهية على مســتوى عالمي. 
وقامت الشــركة بتقديم عــدد من الجوائز 
وشهادات التقدير إلى أبرز شركات السياحة 

والسفر التي تتعامل معهم.
وحضــر حفل االســتقبال جيســي فارغاس، 
المديــر العــام لعالــم فيــراري أبوظبــي، 
 وتيم مــو، المدير العام ليــاس ووتروورلد
 أبوظبي.           دبي - البيان

أطلقت شركة «دبي باركس آند ريزورتس» 
و«ليغوالند دبي» مجســم متنزه «ليغوالند 
دبــي» الول مرة أمام زوار معرض ســوق 
الســفر العربــي. وتبلغ مســاحة المجســم 
المصنــوع بالكامل من قطــع الليغو، نحو ٤ 
أمتار مربعة، واستغرق بناؤه حوالي ١,٦٠٠ 
ساعة باستخدام ١٥٠,٠٠٠ قطعة من الليغو.

ويســتخدم المجســم تقنية الواقع المعزز 
وتقنيــات العرض ثالثي األبعاد باســتخدام 
الجهــاز اللوحــي (اآليبــاد)، متيحــاً للزوار 
استعراض أقســام المنتزه الســتة الشهيرة 

على مستوى العالم.

وســيمتد المنتزه،المقرر افتتاحه في شــهر 
أكتوبــر ٢٠١٦ ، بالقــرب مــن نخلــة جبل 
علي، على مســاحة حوالــي ٣ ماليين قدم 
مربع، وسيضم ما يزيد على ١٥ ألف هيكل 
«ليغــو» تتضمــن في مجملهــا أكثر من ٦٠ 

مليون قطعة «ليغو». 
وقال ســيغفريد بورســت، مدير عام متنزه 
«ليغوالنــد دبــي»، إن المعــرض المنصــة 
المجســم،  المثاليــة للكشــف عــن هــذا 
واســتعراض تفاصيــل إضافية حــول متنزه 
«ليغوالند دبي».           دبي- البيان
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