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سـافـرين القـادم من لـلغـايـة من ا
. كـما أن قـطـاعات الـسيـاحة الـص
والضيافة في دول مـجلس التعاون
اخلـليـجي مـستـعـدة لالستـفادة من
االجتـاهات الـناشـئة وتـأم حـصة
أكـبــر من الــسـوق الــصــيـني". وفي
العام  2016أعلنت طيران اإلمارات
عن تــعــزيـز شــبــكـة وجــهــاتــهـا في
الـصـ عـبـر إضـافـة رحالت جـويـة
إلى يـنـتـشـوان وتـشـنـغـتـشـو فضالً
ــنـتــظـمـة إلـى بـكـ عن الـرحالت ا
وشــانـغـهـاى وقـوانـغـتـشـو. وكـانت
طـيـران اإلمارات أول شـركـة طـيران
في الــشــرق األوسط تــقــوم بـإطالق
رحالت بدون تـوقف إلى الص في
عام  .2004وسيـستـضيف مـعرض
سوق الـسفـر العربي  2018جلـسة
خــاصـة تـسـلط الــضـوء عـلى سـوق
الــســيـــاحــة والــســفــر في الــصــ

شاركة كلـوي رويتر اخلبيرة في
السوق الـفاخر الـصينـي ومؤسسة
رويـــتــــر كـــومــــيـــونـــيــــكـــيــــشـــنـــز.
عرض أيضاً خالل وسيستضـيف ا
الـيوم الـثـاني حلـقة نـقـاش بعـنوان
كن أن تـفـعله الـشـركات في "مـاذا 
ـســافـرين الــشـرق األوسط جلــذب ا
". وسيـشارك في اجللسة من الص
منـدوب عن "دبي لـلسـياحة" و"وي
شـات" و"إعـمار لـلـضـيافـة". وتـشمل
قائمة اجلهات والـشركات الصينية
الـتي أكـدت مـشاركـتـهـا في مـعرض
سوق الـسفـر العربي  2018كالً من
مقاطعة قويتشو ومقاطعة فويجان
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ســيـرتـفع عـدد الــزوار الـقـادمـ من
الــصــ إلى دول مـجــلس الـتــعـاون
حتى ـئة   اخلـلـيجي بـنـسـبة 21 با
العام وصوالً  2021ليبلغ نحو 2.5
مـليـون زائر سـنويـاً وفقـاً للـبيـانات
الـصـادرة عن مـعرض سـوق الـسـفر
ـــلــتـــقى 2018 ) الــذي الـــعــربـي (ا
يــنـــعـــقــد ســـنـــويـــاً في مـــركــز دبي
ي خالل الفـترة -22 التـجـاري العـا
 25أبريل القادم. حيث يـشير تقرير
أصـدرته "كولـيرز إنـتـرناشـونال" أن
ملـكة العـربية السـعودية سـتشهد ا
أعلى نسبـة زيادة في عدد الوافدين
ـــــئــــة مـن الـــصــــ بـــواقع 35 بـــــا
ـقارنـة مع العام    .2016 تلـيها با
ــتــحـدة دولــة اإلمــارات الـعــربــيــة ا
ـئـة وسـلـطـنـة عـمان بـنـسـبة 20 بـا
ــئــة  والـــبــحــرين بـــنــســبــة 12 بــا
ــــئـــة. والــــكــــويت بــــنـــســــبـــة 7بــــا
وتـسـتـقــطب دول مـجـلـس الـتـعـاون
ئة  من عدد اخلليجي حالياً 1.9 با
قـارنة مع ـسافـرين من الصـ بـا ا
ـئة  في الـعام 2012 نـسـبة 1.3 بـا
وسـتتـواصل االجتاهـات اإليـجابـية
خالل الفـترة الـقادمـة مع التـوقعات
بــأن يــســافـر  154 مــلــيــون ســائح
صيني إلى اخلارج في العام 2018
 وحــــوالي  244 مــــلـــيــــون ســــائح
صـيــني في الـعـام  2022 وسـجـلت
ــعــرض ســوق الــدورة الـــســابــقـــة 
الـسـفـر العـربي زيـادة مـلـحـوظة في
شـارك والعـارض والزوار عدد ا
زاولـة األعمال الـتجارية هتـم  ا
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 وبهذا السيـاق قال سيمون بريس
ــعـرض  "يــشـمل سـوق مــديـر أول ا
الـسـفـر الـصـيني مـجـمـوعـة واسـعة
ـسـافرين من الـفـرص والكـثـير من ا
غامرين وتـعتبر منطقة األثرياء وا
دول مــجــلس الــتــعــاون اخلـلــيــجي
وجهة مفضلـة لهم منذ عدة سنوات
بــفــضل وجــود الــكــثــيــر من فــرص
األعمـال وأماكن اجلـذب التـرفيـهية.
ـــزيــــد من الــــشـــركـــات وحتــــرص ا
ـوجودة في مـعـرض سوق الـسـفر ا
العـربي عـلى االستـفادة من الـفرص
ـــتــاحـــة الــتي يـــوفــرهـــا الــســوق ا
الصـيـنـيـة". ويـشـير تـقـريـر كـولـيرز
ـطرد في عـدد الوافدين إلى النـمو ا
الصيني إلى دول مجلس التعاون
اخلـلـيـجي خالل الـسـنـوات األربـعة
اضيـة وتعزز ذلك بفـضل قطاعات ا

األعــمـــال والــتــرفــيـه والــســيــاحــة
ـــســـافــرون الـــديــنـــيـــة. ويـــرغـب ا
الـصـيـنــيـون الـيــوم بـاالطالع عـلى
ثـــقــافـــات جــديـــدة وزيــارة بـــلــدان
جـديـدة ولــهـذا حتـرص الــهـيـئـات
الـسيـاحيـة اخللـيجـية عـلى تنـظيم
الــعـديـد من احلـمـالت الـتـرويـجـيـة
ـعـارض والــزيـارات الـثــقـافـيـة. وا
كـمــا قـامت الــعــديـد من الــعالمـات
ـا في ذلك الـتـجـاريـة اإلقـلــيـمـيـة 
شـــركــــات الـــطـــيــــران والـــفـــنـــادق
والـهــيـئـات الــسـيـاحــيـة بـافــتـتـاح
مـكـاتب تمـثـيلـيـة في جمـيع أنـحاء
الـــصـــ عــــلى مـــدى الــــســـنـــوات
األخيـرة. ويسـافر مـا يقرب من 15
ألف مــسـلـم صـيــني ســنــويـاً ألداء
مـلكة منـاسك احلج والعـمرة فـي ا
العـربيـة السعـودية وسـيزداد هذا
ــو نــســـبــة الــســكــان الــعـــدد مع 
ـسـلــمـ في الــصـ لــتـصل إلى ا
 2.1من إجـــمـــالي عـــدد الـــســـكــان
بــحـــلــول الـــعــام  .2030وبـــهــدف
مـلكة تعـزيز هذه الـروابط قامت ا
الــعــربــيــة الــســعــوديــة في الــعــام
 2017بإعـارة مـجمـوعة من الـقطع
األثــريـة الـعـربــيـة واإلسالمـيـة إلى
ـــتـــاحف الـــصـــيــنـــيـــة. وأضــاف ا
: "سـاهــمت ســيـمــون بــريس قــائـالً
جــهـــود الــهـــيــئـــات الــســـيــاحـــيــة
عـنيـة في دول مـجلس واألطـراف ا
الـتـعـاون اخللـيـجي بـاإلضـافة إلى
ـــشـــاريع ـــعـــالم الـــثـــقـــافـــيــة وا ا
اجلديـدة في تولـيد اهـتمام واضح

و"زومـــاتــــا" و"إكـس إم إل" و"ديـــدا
تــرافــيل" و"تــاورز وورلـد" و"دي إل

سي" و"بونوتل إكسلوزيف".
rN  ÀbŠ

وســـوف يــــســـلط مـــعـــرض ســـوق
الـــســـفـــر الـــعـــربي  2018في دبي
الضـوء بشكل رئـيسي على مـفهوم
سـؤولة عبر العديد من السياحة ا
ا في ذلك الفعاليـات والنشاطات 
ـشـاركـة جـلـسـات نـقـاش خـاصـة 
الـــــــعــــــديـــــــد مـن الــــــعـــــــارضــــــ
. ويعتبر سوق السفر تخصص ا
الــــعــــربي احلــــدث األهـم واألبـــرز
للـمتـخصـص في قطـاع السـياحة
في الــــــشــــــرق األوسط وشــــــمـــــال
أفـــريــقــيـــا. وشــهـــدت دورة الــعــام
 2017حــضــور أكــثـر من 39,000

شخص. 
ـشـاركـة  2,661شـركــة عـارضـة
وتـوقـيع صـفـقــات جتـاريـة بـقـيـمـة
جتــاوزت  2.5مـــلـــيــار دوالر خالل
عرض التي تمتد ألربعة فعاليات ا
ــعـــرض الــعــام أيـــام. ويــحــتـــفل ا
الـــقـــادم بـــنــــســـخـــته اخلـــامـــســـة
ناسـبة سيتم والعشرون وبـهذه ا
تنظيـم عدة جلسات تـسلط الضوء
عـلى الــتـطــور الـذي شــهـده قــطـاع
الــســفــر والــسـيــاحــة في مــنــطــقـة
الــشـرق األوسط وشــمـال أفـريــقـيـا
عـــــلى مـــــدى الـــــســـــنــــوات الـ 25
ـستـقـبلـية ـاضـية والـتـوقعـات ا ا
لــهــذا الــقــطــاع خالل الـ  25ســنـة

قبلة. ا
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