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المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني المغربي للسياحة يستضيفان 

 لتطوير الطرق الجوية «CONNECT 2021» منتدى
 2021فبراير  26إلى  24 من

 
 

 
 منتدى يحل، 2020سنة وأنطاليا )تركيا(  2019 سنةكالياري )إيطاليا( مدينة بعد 

«CONNECT» 2021 خالل سنة ةعشر ةالثامن ألقامة نسختهطنجة مدينة ب. 
 

 ،أوروبا في اتجاه الجوي الربطلتطوير  مخصص سنوي لقاءهو  «CONNECT» منتدى
النقل صناعة في مجال  المزودينولمطارات وشركات الطيران ل ةبارز بالنسب حدث وهو

 .القطاع السياحي مهنييو الجوي
 

من مختلف  مشارك 600أكثر من على مدى ثالثة أيام هذا المعرض الدولي وسيستقطب 
بين شركات الطيران والمطارات وصناع القرار  اتاللقاءعقد للنقاش و لهم فضاءيوفر الدول، 

للمؤتمرات  اكما يقدم برنامج للقاءات المنفردة،مع إعطاء األولوية في صناعة السياحة، 
 والموائد المستديرة حول األحداث الجارية والقضايا الرئيسية للطيران.

 
كتشاف المؤهالت التي تتوفر عليها الالفرصة كذلك لشركات الطيران هذا المعرض  حتييكما 

خصوصا مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، من أجل اقناعها بخلق وجهة طنجة وبنياتها التحتية 
وتعزيز الربط الجوي بدول خطوط جوية جديدة أو تطوير الخطوط الجوية الحالية واستدامتها 

، وهي األهداف التي تفسر المشاركة الوازنة ألكبر عدد من المطارات وشركات النقل أوربا
 الجوي

 
كما شركات الطيران، لمدينة طنجة  إمكانيات إبرازمن  «CONNECT» منتدىوسيمكن 

للترويج لهذه  للمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني المغربي للسياحةكذلك فرصة  يعتبر
 جاذبيتها. وتعزيز الوجهةهذه أفضل لتسويق لمكثفة مع شركات الطيران  لقاءاتوإجراء  الجهة

 



 

 

 

تعتبر " للمكتب الوطني المغربي للسياحةعام المدير ال، أكد السيد عادل الفقير، وفي هذا اإلطار
"إنها  أن يضيفقبل  تتويجا لهذه الوجهة" «CONNECT»استضافة مدينة طنجة لمنتدى 

تزخر بها فرصة استثنائية لتسليط الضوء على اإلمكانات السياحية والثقافية والطبيعية التي 
القرار في صناعة الطيران على تعزيز ربط  شجيع صناعبما يطنجة تطوان الحسيمة،  جهة
 لسياح "لالكبيرة  األسواقالوجهة مع هذه 

 
أنه "خالل  للمكتب الوطني للمطارات، المدير العام نبه أكد السيد زهير محمد العوفيرمن جا

 التي تتوفر عليها الجهة،هذا الحدث، ستتاح لنا الفرصة لعرض البنية التحتية الهامة للمطارات 
ماليين  5إلى االستيعابية من طاقته  سيرفعافة إلى مشروع تطوير مطار طنجة الذي باإلض

لشركات الموضوعة لصالح ة يزفيحتلتدابير الا سنقوم بعرض" كما أضاف  مسافر سنويًا "
 ".الجهةهذه لالثالثة الدولية المطارات تريد ربط الطيران التي 

 
هي النسخة الثانية التي سيتم    «CONNECT 2021» منتدى تجدر اإلشارة إلى أن

ركيزة أساسية  وهو يعد ،2014يونيو  المنظمة فيمراكش  نسخةتنظيمها في المغرب بعد 
 .السياحية لترويج لوجهة المغربافي 

 
المكتب فإن  وجاذبيته،اته يفي المغرب، وإمكان تطوير القطاع السياحيتحدي ووعيا منهم ب

طنجة  جهةلللسياحة  المغربي للسياحة والمجلس الجهويالوطني للمطارات والمكتب الوطني 
، لتسليط الضوء على الملتقىخالل هذا  الجهود عازمون على بذل قصارىتطوان الحسيمة 

طنجة تطوان الحسيمة على وجه  جهةووبشكل عام  المغربالمزايا المختلفة لوجهة 
لربط الجوي بهذه االخصوص، من أجل تسويق أفضل للعروض السياحية والجوية وتعزيز 

 .الجهة
 
 

 

2020فبراير  26النواصر،   


