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المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني المغربي للسياحة يستضيفان
منتدى » «CONNECT 2021لتطوير الطرق الجوية
من  24إلى  26فبراير 2021
بعد مدينة كالياري (إيطاليا) سنة  2019وأنطاليا (تركيا) سنة  ،2020يحل منتدى
» «CONNECTبمدينة طنجة ألقامة نسخته الثامنة عشرة خالل سنة .2021
منتدى » «CONNECTهو لقاء سنوي مخصص لتطوير الربط الجوي في اتجاه أوروبا،
وهو حدث بارز بالنسبة للمطارات وشركات الطيران والمزودين في مجال صناعة النقل
الجوي ومهنيي القطاع السياحي.
وسيستقطب هذا المعرض الدولي على مدى ثالثة أيام أكثر من  600مشارك من مختلف
الدول ،يوفر لهم فضاء للنقاش وعقد اللقاءات بين شركات الطيران والمطارات وصناع القرار
في صناعة السياحة ،مع إعطاء األولوية للقاءات المنفردة ،كما يقدم برنامجا للمؤتمرات
والموائد المستديرة حول األحداث الجارية والقضايا الرئيسية للطيران.
كما يتيح هذا المعرض كذلك لشركات الطيران الفرصة الكتشاف المؤهالت التي تتوفر عليها
وجهة طنجة وبنياتها التحتية خصوصا مطار طنجة ابن بطوطة الدولي ،من أجل اقناعها بخلق
خطوط جوية جديدة أو تطوير الخطوط الجوية الحالية واستدامتها وتعزيز الربط الجوي بدول
أوربا ،وهي األهداف التي تفسر المشاركة الوازنة ألكبر عدد من المطارات وشركات النقل
الجوي
وسيمكن منتدى » «CONNECTمن إبراز إمكانيات مدينة طنجة لشركات الطيران ،كما
يعتبر فرصة كذلك للمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني المغربي للسياحة للترويج لهذه
الجهة وإجراء لقاءات مكثفة مع شركات الطيران لتسويق أفضل لهذه الوجهة وتعزيز جاذبيتها.

وفي هذا اإلطار ،أكد السيد عادل الفقير ،المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة "تعتبر
استضافة مدينة طنجة لمنتدى » «CONNECTتتويجا لهذه الوجهة" قبل أن يضيف "إنها
فرصة استثنائية لتسليط الضوء على اإلمكانات السياحية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها
جهة طنجة تطوان الحسيمة ،بما يشجيع صناع القرار في صناعة الطيران على تعزيز ربط
هذه الوجهة مع األسواق الكبيرة للسياح "
من جانبه أكد السيد زهير محمد العوفير ،المدير العام للمكتب الوطني للمطارات أنه "خالل
هذا الحدث ،ستتاح لنا الفرصة لعرض البنية التحتية الهامة للمطارات التي تتوفر عليها الجهة،
باإلضافة إلى مشروع تطوير مطار طنجة الذي سيرفع من طاقته االستيعابية إلى  5ماليين
مسافر سنويًا " كما أضاف " سنقوم بعرض التدابير التحفيزية الموضوعة لصالح لشركات
الطيران التي تريد ربط المطارات الدولية الثالثة لهذه الجهة".
تجدر اإلشارة إلى أن منتدى » «CONNECT 2021هي النسخة الثانية التي سيتم
تنظيمها في المغرب بعد نسخة مراكش المنظمة في يونيو  ،2014وهو يعد ركيزة أساسية
في الترويج لوجهة المغرب السياحية.
ووعيا منهم بتحدي تطوير القطاع السياحي في المغرب ،وإمكانياته وجاذبيته ،فإن المكتب
الوطني للمطارات والمكتب الوطني المغربي للسياحة والمجلس الجهوي للسياحة لجهة طنجة
تطوان الحسيمة عازمون على بذل قصارى الجهود خالل هذا الملتقى ،لتسليط الضوء على
المزايا المختلفة لوجهة المغرب بشكل عام ووجهة طنجة تطوان الحسيمة على وجه
الخصوص ،من أجل تسويق أفضل للعروض السياحية والجوية وتعزيز الربط الجوي بهذه
الجهة.
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