افررخ جُادها عفُش انذونح فٍ انهُذ

"دبً للسٍاحت" تشارك فً معرض جنىب آسٍا للسٍاحت
والسفر
" "SATTEفً الهند
دبً 32 ،فبراٌر  :3122اخررًد دائشج انغُادح وانرغىَك انرجاسٌ تذتٍ (دتٍ
نهغُادح) ،يشاسكرها فٍ انذوسج انــ 52نًؼشع جُىب آعُا نهغُادح وانغفش
" ،"SATTEانزٌ ألُى فٍ يذَُح َُىدنهٍ خالل انفرشج يٍ َُ 13اَش درً  5فثشاَش
 .5132وكاٌ عفُش دونح اإلياساخ انؼشتُح انًرذذج فٍ انهُذ عؼادج انذكرىس أدًذ انثُا
لذ افررخ جُاح دتٍ فٍ انًؼشع انزٌ شكم فشطح نهرىاطم يغ كثشي ششكاخ
انغُادح انؼانًُح وذغهُظ انضىء ػهً يمىياخ دتٍ انغُادُح.

واعرؼشضد "دتٍ نهغُادح" فٍ جُادها انزٌ ضى  51ػاسضاَ يٍ انششكاء
االعرشاذُجٍُُ يٍ فُادق وششكاخ عُادُح وفؼانُاخ يرُىػح ،أدذز انًغرجذاخ
وانًشاسَغ وانرجاسب انغُادح انرٍ ذضخش تها دتٍ ،وانرٍ دظُد تاهرًاو صوّاس انًؼشع
يٍ كم أَذاء انؼانى ،عىاء كاَىا َخطّطىٌ نضَاسج دتٍ نهؼًم أو نهغُادح.
ولال ػظاو كاظى ،انًذَش انرُفُزٌ نًئعغح دتٍ نهرغىَك انغُادٍ وانرجاسٌ:
"َىفّش يؼشع جُىب آعُا نهغُادح وانغفش يُظّح فشَذج يٍ َىػها تانُغثح نُا ،تًا

َرُذه يٍ فشص كثُشج نهرىاطم يغ أتشص انؼايهٍُ فٍ هزا انمطاع عىاء يٍ انهُذ أو يٍ
يخرهف دول انؼانى ،وكزنك انذظىل ػهً فهى أػًك نىادذ يٍ أهى أعىالُا انشئُغُح،
وَذٍ يغرًشوٌ فٍ ذؼضَض انرجاسب انغُادُح تًا َرُاعة يغ انرطهّؼاخ انًرُىّػح نهضواس
وذؼشَفهى تشكم أفضم ػهً يا ذًرهكه دتٍ يٍ يمىّياخ عُادُح سائؼح .وَؼرثش هزا
انًؼشع يٍ أهى األدذاز انغُادُح انرٍ ذماو ػهً يغرىي يُطمح جُىب آعُا".
وأضاف كاظى" :عؼُُا يٍ خالل يشاسكرُا فٍ انؼذَذ يٍ وسػ انؼًم وجهغاخ انذىاس
وانهماءاخ خالل انًؼشع انً ذىطُذ ػاللاذُا يغ ششكائُا فٍ انهُذ ،وذؤعُظ ششاكاخ
جذَذج ،ذغهى فٍ ذشعُخ يكاَح دتٍ كىجهح ذُاعة أَشطح انؼًم وانرشفُه ولضاء
انؼطالخ .واعرؼشضُا كزنك يا َُرظش انضائش يٍ انهُذ ػُذ صَاسذه نذتٍ خالل ػاو 5132
يٍ يشاسَغ وذجاسب جذَذج ،تذءاً يٍ يُرجغ تىنغشٌ انجذَذ ،انً دذَمح دُىاٌ
"عفاسٌ دتٍ" ،و"تشواص دتٍ" ،اضافح انً انًشاسَغ األخشي انًُرظش افررادها خالل
انؼاو انجاسٌ".

واعرؼشضد دتٍ نهغُادح خالل يشاسكرها فٍ انًؼشع أَضاً يجًىػح يٍ انًهشجاَاخ
انشئُغُح انكثشي ،ويٍ تُُها يهشجاٌ دتٍ نهرغىق ،ويهشجاٌ دتٍ نهًؤكىالخ،
ويفاجآخ طُف دتٍ تاإلضافح انً وجهاخ ذشاشُح يصم يُطمح درا وانًشيىو وعثالاخ
انهجٍ انرٍ ذُظى عُىَاً وذذظً تشؼثُح واعؼح.
وذؼرثش انهُذ يٍ األعىاق انشئُغُح انًظذسج نهغُّاح انً دتٍ دُس تهغ ػذد انغُاح
يُها خالل انؼاو انًاضٍ دىانٍ  5،3يهُىٌ صائش ،نرظثخ تزنك أول دونح ذرخطً داجض 5
يهُىٌ صائش فٍ ػاو وادذ .ولذ عاهى فٍ ذذمُك ذهك انُرائج تاإلضافح انً انًشاسكح

فٍ انفؼانُاخ وانًؼاسع انرشوَجُح ،انرؼاوٌ انىشُك وانًصًش تٍُ (دتٍ نهغُادح) وانُجى
انؼانًٍ انشهُش شاسوخاٌ يٍ خالل انفُهى انرشوَجٍ (كٍ ضُفٍ) انزٌ دظذ انؼذَذ
يٍ انجىائض انؼانًُح.
-انتهى-

لمحت عن دائرة السٍاحت والتسىٌق التجاري بدبً (دبً للسٍاحت):
ذرًصم سعانح دتٍ نهغُادح انً جاَة سإَرها انًطهمح انرٍ ذشيٍ انً ذشعُخ يكاَح دتٍ نرظثخ
انًذَُح وانًذىس انرجاسٌ األكصش صَاسج فٍ انؼانى فٍ صَادج انىػٍ تًكاَح دتٍ كىجهح عُادُح نهضوّاس
يٍ جًُغ أَذاء انؼانى واعرمطاب انغُاح واالعرصًاساخ انذاخهُح انً اإلياسج.
دتٍ نهغُادح هٍ انجهح انشئُغُح انًغئونح ػٍ انرخطُظ واإلششاف وانرطىَش وانرغىَك انغُادٍ
فٍ اياسج دتٍ ،كًا ذؼًم أَ ً
ضا ػهً ذغىَك انمطاع انرجاسٌ فٍ اإلياسج وانرشوَج نه؛ وذذًم ػهً
ػاذمها يغئونُح ذشخُض جًُغ انخذياخ انغُادُح وذظُُفها ،تًا فٍ رنك انًُشآخ انفُذلُح
ويُظًٍ انشدالخ ووكالء انغفش .وَؤذٍ ػهً سأط انؼالياخ انرجاسَح واإلداساخ داخم يجًىػح دتٍ
نهغُادح يكرة دتٍ نهًئذًشاخ وانفؼانُاخ ،وجذول فؼانُاخ دتٍ ،ويئعغح دتٍ نهًهشجاَاخ
وانرجضئح.
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