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ت�صب�ح  لأن   ، كورون�ا  �أزم�ة  م�ن  الع�امل  �نته�اء  بع�د  قط�ر  دول�ة  ت�س�تعد 

بف�س�ل  وذل�ك  �ملرموق�ة،  العاملي�ة  ال�س�ياحية  الوجه�ات  م�ن  جدي�دة  وجه�ة 

جمي�ع  ي�س�مل  كب�ر  وتطوي�ر  منفتح�ة  �صيا�ص�ات  م�ن  الدول�ة  تنتهج�ه  م�ا 
البل�د  حت�ول  كذل�ك  �ملتمي�زة،  التحتي�ة  البني�ة  قط�اع  خا�ص�ة  القطاع�ات 

بجان�ب  التكنولوجي�ا،  عل�ى  الكل�ي  واالعتم�اد  املع�ريف  االقت�س�اد  اإىل 

وذل�ك  الفندق�ي،  املج�ال  يف  الدول�ة  �صخته�ا  الت�ي  الكب�رة  �ل�ص�تثمار�ت 

الت�ي  الكب�رة  واالإقليمي�ة  العاملي�ة  الفعالي�ات  م�ن  للعدي�د  ا�س�تعدادًا 

ا�س�ت�سافة  ر�أ�ص�ها  عل�ى  وياأت�ي  احلالي�ة،  الف�رة  خ�ال  الدوح�ة  ت�س�ت�سيفها 

.  2022 الع�امل  كاأ��س 

عل�ى  ل�ه  تقري�ر  خ�ال   ،)HOTELIER MIDDLE EAST( موق�ع �أك�د  حي�ث 

دول�ة  يف  للنم�و  �ملر�ص�حة  �ملج�الت  �أه�م  ب�ن  م�ن  يع�د  ال�س�ياحة  قط�اع  �أن 

منه�ا  العوام�ل  م�ن  العدي�د  اإىل  ذل�ك  مرجع�ا  املقبل�ة،  الف�رة  خ�ال  قط�ر 

انف�راج �أزم�ة فرو��س كورون�ا، و�ق�ر�ب الدوح�ة م�ن احت�س�ان كاأ��س الع�امل 

الكب�رة  باملجه�ودات  م�س�يدا  والع�س�رين،  الثاني�ة  ن�س�ختها  يف  الق�دم  لك�رة 

الت�ي قام�ت به�ا الدول�ة يف اإط�ار تطوي�ر ه�ذا القط�اع وامل�س�ي به�ا قدم�ا، ع�ن 

حتوي�ل  �ص�اأنها  م�ن  الت�ي  ال�س�ياحية  امل�س�اريع  م�ن  جمموع�ة  اإن�س�اء  طري�ق 

حي�ث  واال�س�تجمام،  الراح�ة  ع�ن  للباحث�ن  رئي�س�ية  وجه�ة  اإىل  الدوح�ة 

املقبل�ة. الف�رة  يف  الدوح�ة  اإىل  اخلليجي�ن  ال�زوار  حج�م  ازدي�اد  يتوق�ع 

الق�دم  ك�رة  م�س�جعو  به�ا  �س�يحظى  الت�ي  �ملتمي�زة  التجرب�ة  �أن  كم�ا 

خا�ص�ة  متمي�زة،  �ص�ياحية  وجه�ة  الدوح�ة  م�ن  �س�تجعل  الع�امل،  بكاأ��س 

تنخف��س  حي�ث  الب�اردة  املناط�ق  دول  م�ن  �ص�ياأتون  امل�س�جعن  اأغلبي�ة  و�أن 

وممت�ع  �صح�و  بج�و  ليحظ�وا  ال�سف�ر،  م�ن  اأق�ل  اإىل  احل�رارة  درج�ات 

خ�ال  متمي�زة  �ص�ياحية  وجه�ة  قط�ر  يجع�ل  مم�ا  معتدل�ة،  ح�ر�رة  ودرج�ات 

املقبل�ة. ال�س�نوات 
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ه�ذه  وفاخ�رة،  وتقليدي�ة  ومعا�س�رة  متط�ورة 

زو�ره�ا.  �أع�ن  يف  قط�ر  خ�سائ��س  ه�ي 

الغني�ة  الطبيع�ة  ب�ن  جتم�ع  و�ح�دة  وجه�ة 

نوفم�ر،  �ص�هر  وبحل�ول  امللهم�ة.  والتج�ارب 

قط�ر  يف  لل�س�ياحة  �ملث�ايل  �ملو�ص�م  يبت�دئ 

اجل�و  باعت�دال  الف�رة  ه�ذه  تتمي�ز  حي�ث 

الت�ي  واالأن�س�طة  الفعالي�ات  اأب�رز  وانط�اق 

�أه�م  اأمامك�م  ن�س�تعر�س  الع�امل.  ت�س�تقطب 

واالأذواق،  املي�ول  جمي�ع  تر�ص�ي  الت�ي  الوجه�ات 

املنتظ�ر. �ملو�ص�م  ه�ذا  خ�ال  تف�وت  ل  وجه�ات 

المغامرة والرياضة:
اأمام�ك  اخلي�ارات  كل  ج�وي،  اأم  بح�ري  ب�ري 

بجم�ال  للتمت�ع  ال�س�فاري  رح�ات  م�ن 

القبائ�ل  جترب�ة  وعي��س  �ملر�مي�ة  ال�سح�اري 

الكثب�ان  ب�ن  التنق�ل  م�ن  قدمي�ا  البدوي�ة 

النج�وم  حت�ت  والتخيي�م  االإب�ل  م�ن  عل�ى 

القطري�ة  التقليدي�ة  الثقاف�ة  تقالي�د  واعتن�اق 

وفرادته�ا. ب�س�حرها 

القليل�ة  �لأماك�ن  �أح�د  العدي�د،  خ�ور  ويف 

البح�ر  فيه�ا  يلتق�ي  حي�ث  الع�امل  يف 
الرملي�ة  بتال�ه  ويتمي�ز  ال�سح�راء  م�ع 

ال�س�ماء،  الأف�ق  املعانق�ة  �ملمت�دة  و�ص�و�طئه 

الط�رف  عل�ى  العدي�د  خ�ور  �ص�اطئ  يق�ع 

ع�ن  ك�م  ويبع�د 78  لقط�ر  ال�س�رقي  اجلنوب�ي 

ه�ذا  وميت�از  الدوح�ة،  القطري�ة  العا�سم�ة 

الت�ي  الرملي�ة  بكثبان�ه  اجلمي�ل  ال�س�اطئ 

اأربع�ن  ح�و�يل  اإىل  بع�سه�ا  ارتف�اع  ي�س�ل 

وجمموع�ة  االأ�س�ماك  املنطق�ة  يف  وتك�ر  م�رً�، 

وتعت�ر  البحري�ة،  احليوان�ات  م�ن  متنوع�ة 

�ملحمي�ات  �أك�ر  م�ن  فيه�ا  البحري�ة  املنطق�ة 

املع�رف  �ملوق�ع  قط�ر.  يف  البحري�ة  الطبيعي�ة 

ب�ه م�ن جان�ب اليون�س�كو ه�و فر�ص�ة ل تتك�رر 

عل�ى  الرم�ال  عل�ى  نوعه�ا  م�ن  فري�دة  لتجرب�ة 

بقي�ادة  بالتمت�ع  الرملي�ة  الكثب�ان  ط�ول 

جلمي�ع  مثالي�ة  مركب�ة  �أو  رباعي�ة  دراج�ة 

�أو  الرملي�ة  للكثب�ان  عرب�ة  �أو  الت�ساري��س 

�لأم�و�ج  ورك�وب  باملظ�ات  التحلي�ق  جترب�ة 

االأن�س�طة  م�ن  وغ�ره  الورقي�ة  بالطائ�رة 

. ملمتع�ة ا

املائي�ة  الريا�س�ات  ممار�ص�ة  م�ن  اأف�س�ل  م�اذا 

الع�رب  ببح�ر  حماط�ة  جزي�رة  �ص�به  يف 
م�د�ر  عل�ى  امل�سم��س  بطق�س�ها  ومتمي�زة 

ال�سافي�ة  ال�س�واطئ  ت�س�جع  قط�ر  يف  الع�ام؟ 

عل�ى  اجلمي�ع  و�ملر��ص�ي  املائي�ة  واملراف�ق 

جدي�دة.  وجت�ارب  اأن�س�طة  جترب�ة  خو��س 

تنا�س�ب  الت�ي  ال�س�راعي  التزل�ج  �أهمه�ا 

ي�وم  ق�س�اء  ميكن�ك  حي�ث  البح�ار،  ع�س�اق 

مبغام�رة  �ل�ص�تمتاع  م�ع  املف�س�ل  مكان�ك  يف 
. ة �سغ�ر

التزل�ج  ب�ن  جتم�ع  الت�ي  االإبح�ار  ريا�ص�ة 

�لأم�و�ج  ورك�وب  والتزل�ج  �مل�اء  عل�ى  باالأل�واح 

م�ن  ال�س�راعي  والتزل�ج  ال�س�راعية  باالأل�واح 

وتت�اح  قط�ر.  يف  ال�س�هرة  املائي�ة  الريا�س�ات 

منظم�ي  م�ن  العدي�د  م�ن  التجرب�ة  ه�ذه 

م�ن  والفن�ادق  املحلي�ة  ال�س�ياحية  الرح�ات 

�ص�و�طئ  توف�ر  الت�ي  جن�وم  اخلم��س  فئ�ة 

. �ص�ة خا

الكاي�اك  ق�و�رب  ُتع�د  حي�ث  الكاي�اك  رك�وب 

النباتي�ة  احلي�اة  ال�ستك�س�اف  طريق�ة  اأف�س�ل 

الرائع�ة  الطبيعي�ة  �ملحمي�ات  يف  واحليواني�ة 

الق�رم  وغاب�ات  العدي�د  خ�ور  يف  الب�اد  يف 
جترب�ة  الرح�ات  منظم�و  ويوف�ر  بالذخ�رة. 

�ص�وء  وحت�ت  ال�سم��س  �ص�روق  يف  رح�ات 

التدري�ب  تق�دمي  اإىل  باالإ�ساف�ة  القم�ر، 

واالأدل�ة. واملع�دات 

م�ن  و�ح�دة  قط�ر  يف  الغو��س  ريا�ص�ة  وتع�د 

اللوؤل�وؤ،  ع�ن  بحث�ًا  الع�امل  يف  �ملر�ك�ز  اأف�س�ل 

م�د�ر  عل�ى  للغو��س  مثالي�ة  وجه�ة  وه�ي 

ا�ستك�س�اف  للغوا�س�ن  ميك�ن  حي�ث  ال�س�نة؛ 

الق�وارب  وحط�ام  الرائع�ة  البحري�ة  احلي�اة 

دورات  وُتق�دم  اجل�ري.  احلج�ر  وتكوين�ات 

�ملحرف�ن  الغو��س  مدرب�ي  الحت�اد  تدريبي�ة 

مر�ك�ز  م�ن  العدي�د  خ�ال  م�ن  ورح�ات 

جمموع�ة  يف  الرح�ات  ومنظم�ي  الغو��س 

�ملو�ق�ع. م�ن  متنوع�ة 

الط�رق  اأف�س�ل  م�ن  و�س�يلة  كذل�ك  االإبح�ار 

تغ�ذي  رائع�ة  وجترب�ة  الب�اد  ال�ستك�س�اف 

بالطبيع�ة  االت�س�ال  م�ن  ومتكن�ك  ال�روح 

االأن�سطةن�س�اتاأ  م�ن  كل  جترب�ة  خ�ال  م�ن 

ذات�ه.   الوق�ت  يف  البح�ر  وه�دوء  الريا�س�ة 

ال�زوار  فئ�ات  جلمي�ع  جت�ارب  ع�دة  تق�دم 

تق�دم  الت�ي  االإبح�ار  ن�وادي  خ�ال  م�ن 

والق�وارب  املفتوح�ة  الق�وارب  عل�ى  تدريب�ات 

اخل�س�بية  الق�وارب  وحت�ى  العار�س�ة  ذات 

الفاخ�رة  اليخ�وت  وج�ولت  التقليدي�ة 

الكب�رة. للمجموع�ات  ال�سخم�ة  والق�وارب 

�ص�و�ء كن�ت تتطل�ع لتق�دمي هدي�ة ل ُتن�س�ى، 

خمتل�ف  منظ�ور  م�ن  قط�ر  روؤي�ة  اأردت  �أو 

املنط�اد  رحل�ة  ف�اإن  االأنفا��س،  يخط�ف 

ال�س�ماء  اإىل  رحل�ة  االإجاب�ة،  ه�ي  الهوائ�ي 

بزاوي�ة  بانورام�ا  م�ع  اخلاب�ة  باملناظ�ر  للتمت�ع 

فر�ص�ة  كامل�ة.  ط�ر�ن  لتجرب�ة  درج�ة    360
ع�ر  ت�ام  ه�دوء  يف  ال�سم��س  �ص�روق  مل�س�اهدة 

ملنط�اد  خا�ص�ة  رح�ات  تتوف�ر  حي�ث  ال�س�ماء 

ال�س�اخن. اله�واء 

المتاحف والمعارض:
يتمي�ز  قط�ر  يف  بالف�ن،  لاهتم�ام  ح�دود  ل 
وال�راء.  باالزده�ار  والفن�ي  الثق�ايف  امل�س�هد 

للقط�ع  الن�ادرة  �ملجموع�ات  م�ن  بداي�ة 

اإىل  و�ص�ول  التقليدي�ة  واالإ�س�امية  التاريخي�ة 

االأعم�ال الفني�ة املعا�س�رة ب�كل م�ا ت�س�هده م�ن 

وتق�دم.  تط�ور 

للتاري�خ  م�ر�آة  ه�و  الوطن�ي  قط�ر  متح�ف 

ك�س�اهد  دوره  ويوا�س�ل  الق�دمي  من�ذ  القط�ري 

وخططه�ا..  وطموحاته�ا  الدول�ة  اإجن�ازات  عل�ى 

يرب�ع متح�ف قط�ر الوطن�ي يف قل�ب الدوح�ة 

يجم�ع  ماأل�وف  غ�ر  مذه�ل  ع�ص�ري  بت�سمي�م 

فق�د  بينهم�ا.  وم�ا  وامل�س�تقبل  �ملا�ص�ي  ب�ن 

الق�دمي  الق�س�ر  ح�ول  املتح�ف  ت�س�ييد  مت 
ال�ذي  ث�اين،  اآل  جا�ص�م  ب�ن  عب�د�لّل  لل�س�يخ 

 25 مل�دة  احلكوم�ة  ومق�ر  عائلت�ه  من�زل  كان 

ُيع�دُّ  ال�ذي  املبن�ى  ترمي�م  مت  وق�د  عاًم�ا، 

متمّي�ًز�  معلًم�ا  ليك�ون  ب�ارًزا  �ا  وطنيًّ رم�ًز� 

ي�س�تمتع  الوطن�ي  قط�ر  متح�ف  قل�ب  يف 

باالإ�ساف�ة  بزيارت�ه.  القادم�ة  واالأجي�ال  ال�زوار 

وم�س�احات  الفري�دة  املعماري�ة  الهند�س�ة  اإىل 

اال�س�تفادة  لل�زوار  ميك�ن  الرائع�ة،  العر��س 

وتن�اول  مقع�ًدا.  ل����220  تت�س�ع  قاع�ة  م�ن 

جديدي�ن  مقه�ى  �أو  مطعم�ن  يف  الطع�ام 

خم�س��س  للطع�ام  منت�دى  جترب�ة  �ا  واأي�سً

عل�ى  وللحف�اظ  الغذائي�ة  الثقاف�ة  لرام�ج 

الطه�ي. تقالي�د 

ال�ذي  االإ�س�امي  الف�ن  متح�ف  مبن�ى  �أ�صب�ح 

�صّمم�ه املعم�اري ال�س�هر �آي. اإم. ب�اي رم�زً� م�ن 

عل�ى  الواق�ع  املتح�ف  وي�س�تمّد  قط�ر.  رم�وز 

الكورني��س  مي�اه  داخ�ل  م�س�ت�سلحة  �أر��س 

االإ�س�امي.  املعم�اري  الف�ن  م�ن  تاأث�ره 

ال�ذي  الكل�س�ي  احلج�ر  م�ن  املبن�ى  ويتّك�ون 

اإىل  ويحوله�ا  ال�س�وء  تغ�رات  يعك��س 

�ص�اعات  تق�دم  م�ع  تختل�ف  متع�ددة  ظ�ال 

اخلا�س�ة  الهند�س�ية  �لأمن�اط  �أّم�ا  النه�ار. 

املتح�ف  ف�س�اءات  فتزّي�ن  االإ�س�امي،  بالع�امل 

كم�ا  الداخ�ل.  م�ن  البن�اء  �صخام�ة  وتب�ّن 

اخل�س�بية  وامل�واد  الق�وام  يف  التن�وع  خل�ق 

بيئ�ة  املتح�ف  داخ�ل  امل�س�تعملة  واحلجري�ة 

مقتنيات�ه  جمموع�ة  م�ع  تتنا�س�ب  فري�دة 

االإ�س�امي،  الف�ن  متح�ف  وي�س�ّكل  املذهل�ة. 

�أ�صا��س  اخللي�ج،  عل�ى  اخلاب�ة  باإطالت�ه 

الدوح�ة. يف  املزده�ر  الثق�ايف  امل�س�هد 

تق�دم  املعا�س�رة  واالأعم�ال  الف�ن  ملحب�ي 

بكت�ارا  قط�ر  متاح�ف  جال�ري  عر��س  �ص�الت 

اال�س�امي  املتح�ف  حديق�ة  املقابل�ة  و�لأخ�رى 

ل�كل  هام�ا  حي�ز�  )مطاف�ئ(  جال�ري  وكاري�ج 

واملخ�سرم�ة. النا�س�ئة  �ملو�ه�ب  م�ن 

الحدائق والمرافق الترفيهية

كورني��س الدوح�ة وه�و مم�س�ى عل�ى الواجه�ة 

عل�ى  كيلوم�رات  لع�دة  متت�د  الت�ي  البحري�ة 

دول�ة  عا�صم�ة  الدوح�ة  مدين�ة  خلي�ج  ط�ول 

�ص�ارع  م�ع  بالت�وازي  املم�س�ى  وميت�د  قط�ر. 

ال�ذي  الرئي�س�ي  ال�س�ارع  وه�و  الكورني��س، 

م�ع  التجاري�ة  الغرب�ي  اخللي�ج  منطق�ة  يرب�ط 

ال�دويل. ومطاره�ا  املدين�ة  جن�وب 

عل�ى  جدي�دة  احتفالي�ة  تنظي�م  موؤخ�ر�  ومت 

ع�دد  تاأه�ل  مبنا�س�بة  الدوح�ة  كورني��س 

الع�امل  كاأ��س  نهائي�ات  اإىل  املنتخب�ات  م�ن 

 ، املنتخب�ات  اأع�ام  رف�ع  خاله�ا  مت   ،2022
الع�امل  لكاأ��س  املتاأهل�ة  بال�دول  ترحيب�ا  وذل�ك 

اللجن�ة  م�ن  مب�ادرة  وه�ي  بقط�ر،   2022
املنظم�ة  واللجن�ة  واالإرث  للم�س�اريع  العلي�ا 

لي��س  للرحي�ب  قط�ر  دول�ة  يف  للبطول�ة 

�أه�م  ب�س�كل  ب�ل  املتاأهل�ة  باملنتخب�ات  فق�ط 

هن�ا  ليتواج�دوا  املنتخب�ات  ه�ذه  بجماه�ر 

عل�ى  �س�نة  ح�و�يل  بع�د  الك�روي  العر��س  يف 
املوندي�ال.

للم�س�اريع  العلي�ا  اللجن�ة  اأعلن�ت  كم�ا 

ترفيهي�ة  متنوع�ة  فعالي�ات  اإقام�ة  ع�ن  واالإرث 

ط�وال  عل�ى  الع�رب  كاأ��س  بطول�ة  مل�س�جعي 

كورني��س الدوح�ة بداي�ة م�ن 26 نوفم�ر اإىل 

ملناف�س�ات  قط�ر  ا�س�ت�سافة  خ�ال  دي�س�مر   4
فعالي�ات  منه�ا   ،2021 الع�رب  موندي�ال 

و�أ�ص�و�ء  لاأغذي�ة،  ال�دويل  قط�ر  مهرج�ان 

واأ�س�كال  مو�س�يقي،  مائ�ي  وعر��س  تفاعلي�ة، 

. ئي�ة �سو

ت�س�به  الت�ي  اللوؤل�وؤة  جزي�رة  تعت�ر 

املائي�ة  بقنواته�ا  البندقي�ة،  مدين�ة  �أحياوؤه�ا 

للم�س�اة،  ال�سا�س�عة  وباحاته�ا  الوا�س�عة، 

كم�ا  قط�ر،  يف  ال�س�ياحة  �أماك�ن  �أه�م  م�ن 

�أ�ص�و�ق  يف  ت�س�وق  بجول�ة  �ل�ص�تمتاع  ميكن�ك 

كاف�ة  تت�سم�ن  والت�ي  املتنوع�ة،  اجلزي�رة 

�مل�اركات  لأ�ص�هر  والب�سائ�ع  ال�س�لع  �أن�و�ع 

اجلزي�رة  وت�س�م  والعاملي�ة.  والعربي�ة  املحلي�ة 

والت�ي  لاأطف�ال،  املنا�س�بة  املراف�ق  م�ن  العدي�د 

الداخلي�ة  االأطف�ال  وماع�ب  احلدائ�ق  ت�س�مل 

الرفي�ه  و�س�ائل  م�ن  وغره�ا  واخلارجي�ة، 

اجلزي�رة  تتمي�ز  كم�ا  لديه�م،  املف�سل�ة 

ميكن�ك  حي�ث  اخلاب�ة،  الليلي�ة  مبناظره�ا 

التذكاري�ة  ال�س�ور  م�ن  العدي�د  التق�اط 

األ�وان  تعك��س  الت�ي  البحري�ة  للمم�رات 

املذهل�ة. االإ�س�اءات 

ع�ن  مايزي�د  اإىل  واق�ف  �ص�وق  تاأ�سي��س  يع�ود 

كب�رة  ب�س�عبية  ال�س�وق  ويحظ�ى  ع�ام،   100
ويق�دم  وال�زوار،  واملقيم�ن  املواطن�ن  ب�ن 

و�أروقت�ه  التاريخ�ي  بطابع�ه  �ص�احرة  جترب�ة 

متت�از  الت�ي  وحمات�ه  �ملتاه�ات  ت�س�به  الت�ي 

والتواب�ل  التقليدي�ة  واملاب��س  العط�ور  ببي�ع 

الهائ�ل  الك�م  اإىل  باالإ�ساف�ة  اليدوي�ة  واالأ�س�غال 

تق�دم  الت�ي  املتنوع�ة  املقاه�ي  و  �ملطاع�م  م�ن 

عاملي�ة. �أخ�رى  و  حملي�ة  وجب�ات 

السياحة في قطر: عالم استثنائي ال حدود له





األحد 21  نوفمبر 42021

املع�امل  �أه�م  م�ن  و�ح�دً�  ال�س�يجال”  “فن�دق  يعت�ر 

فه�و  “الدوح�ة”،  القطري�ة  للعا�سم�ة  الرئي�س�ية 

�د. ال�سّ يف  الراقي�ة  االأعم�ال  رج�ال  منطق�ة  يتو�ص�ط 

بع�د  عل�ى  جن�وم  اخلم��س  ذو  الفن�دق  ه�ذا  يق�ع 

فلق�د  ال�دويل،  حم�د  مط�ار  م�ن  فق�ط  دقيق�ة   20
للباحث�ن  االأول  اخلي�ار  يك�ون  �أن  به�دف  اأن�س�ئ 

ويعت�ر”  ال�سياف�ة.  قط�اع  يف  فري�دة  جترب�ة  ع�ن 

عل�ى  ع�ة  مر�سّ حقيقي�ة  جوه�رة  ال�س�يجال”  فن�دق 

الفن�دق  يق�ّدم  القطري�ة.  الفن�ادق  �ص�احة  ت�اج 

الت�ي  واالأجنح�ة  الغ�رف  يف  لاإقام�ة  فري�دة  جترب�ة 

ب�ن  مت�زج  الت�ي  جن�وم  اخلم��س  معن�ى  تعك��س 

الع�سري�ة. والّلم�س�ة  الفخام�ة 

خدمات تقديم الطعام للمناسبات الخارجية
تزوي�د  خدم�ات  الدوح�ة  ال�س�يجال،  فن�دق  يق�دم 

اخلارجي�ة  والفعالي�ات  للمنا�س�بات  الطع�ام 

يبدعه�ا  الت�ي  �لأطب�اق  اأ�س�هى  ت�ذوق  ميكن�ك  حي�ث 

�ملمي�زة  باخلدم�ة  و�ل�ص�تمتاع  لدين�ا  الطه�ي  فري�ق 

م�ن  ب�دءًا  قط�ر،  يف  موق�ع  �أي  يف  و�ملحرف�ة 

حف�ات  اإىل  العاملي�ة  والبوفيه�ات  ال�س�اي  ��ص�ر�حة 

. ء لع�س�ا ا

�سيوف�ك،  م�ن  �سي�ف  كل  يح�س�ل  �أن  ل�ك  ن�سم�ن 

منا�س�بة  �أو  ج�ًد�  خا�ص�ة  املنا�س�بة  كان�ت  �ص�و�ء 

�ص�خ�صية  خدم�ة  ،عل�ى  لل�س�ركات  �صخم�ة 

ل  ذكري�ات  متنح�ه  مذهل�ة  وجت�ارب  متمي�زة 

اأب�ًدا. تن�س�ى 

اإعج�اب  اإث�ارة  ع�ن  يت�و�ين  ل�ن  لدين�ا  الطه�ي  فري�ق 

م�ن  وا�س�عة  ت�س�كيلة  م�ن  �س�يعده  مب�ا  �سيوف�ك 

الطع�ام  قائم�ة  و�ص�تحتوي  ال�س�هية،  احللوي�ات 

بعناي�ة  �ملخت�ارة  �لأطب�اق  م�ن  ت�س�كيلة  عل�ى 

طريق�ة  �س�ت�سنع  بينم�ا  االأذواق،  جمي�ع  لتنا�س�ب 

م�ن  جتع�ل  اخلي�ال  م�ن  لوح�ة  الطع�ام  تق�دمي 

تن�س�ى. ل  ذك�رى  منا�س�بتك 

االستجمام والترفيه
�أوزون  اللياق�ة  ون�ادي  ال�سح�ي  املنتج�ع  يتو�ج�د 

جي�م �أن�د �ص�با يف الطاب�ق الث�اين ويتمي�ز باإطال�ة 

لل�سي�وف  ميك�ن  الفن�دق.  به�و  عل�ى  بانورامي�ة 

ع�ن  يبحث�ون  الذي�ن  وكل  حديث�ًا  و�ملتزوج�ن 

بالعاج�ات  ي�س�تمتعوا  �أن  واال�س�تجمام  الراح�ة 

م�د�ر  عل�ى  و�ملتوف�رة  املختلف�ة  التدريبي�ة  والرام�ج 

. ل�س�نة ا

تقليدي�ا،  عربي�ا  حمام�ا  ال�سح�ي  املنتج�ع  ي�س�م 

�ص�ونا  جاك�وزي،  والب�س�رة،  اجل�س�م  لع�اج  غرف�ا 

داخل�ي. �ص�باحة  حو��س  اإىل  باالإ�ساف�ة 

املع�دات  �أح�دث  ال�سح�ي  الن�ادي  يوف�ر  كم�ا 

التقني�ة باالإ�ساف�ة اإىل رده�ة خا�ص�ة حي�ث يتمك�ن 

مبع�زل  الريا�س�ة  ممار�ص�ة  م�ن  ال�سي�وف  كب�ار 

املنتج�ع. رواد  ع�ن 

ن�اد  �أك�ر  فه�و  جي�م  �أوزون  الريا�س�ي  نادين�ا  �أم�ا 

باأح�دث  جمه�ز  وه�و  قط�ر،  يف  فندق�ي  ريا�ص�ي 

مدربون�ا  ويق�وم  و�ملمي�زة،  الريا�سي�ة  املع�ّدات 

جلمي�ع  ال�س�خ�سي  التدري�ب  بتق�دمي  �ملتمر�ص�ون 

الريا�سي�ة. امل�س�تويات 

فندق السيجال عنوان التميز الحقيقي في عاصمة قطر



5 األحد 21  نوفمبر 2021

قل�ب  يف  الفري�د  مبوقع�ه  الدبلوما�س�ي  الن�ادي  يتمي�ز 

وباله�دوء  البح�ر  عل�ى  �ملمي�زة  وباإطالت�ه  الغرب�ي  اخللي�ج 

للحف�اظ  الوا�سح�ة  روؤيت�ه  م�ن  امل�س�تمدة  واخل�سو�سي�ة 

ليك�ون  والفخام�ة،  اجل�ودة  ب�ن  م�ا  واجلم�ع  االأ�سال�ة  عل�ى 

العائل�ة،  م�ع  الطع�ام  تن�اول  �أو  للرفي�ه  ل�ك  االأن�س�ب  امل�اذ 

وت�ذوق  و�لأناق�ة  الرق�ي  �خت�ر  العم�ل.  زم�اء  �أو  �لأ�صدق�اء 

�أو  االأربع�ة  مطاعمن�ا  م�ن  �أي  يف  والوجب�ات  �لأطب�اق  اأ�س�هى 

يف قاع�ات املنا�س�بات �أو ع�ر خدم�ات التموي�ن اخلارج�ي، 
ومهم�ا كان خي�ارك، لدي�ك دائم�ًا االإمكاني�ة لتن�اول وجبت�ك 

الطل�ق. اله�واء  يف  اخلارجي�ة  اجلل�س�ات  يف 

قاعات المناسبات والتراس 
الوجه�ة  �س�ك  اأدن�ى  وب�ا  ه�و  الدبلوما�س�ي  الن�ادي  اإن 

املنا�س�بات  لتنظي�م  الدوح�ة  يف  واالأن�س�ب  االأوىل 

ممي�زة  فخدماتن�ا  متف�رد.  م�كان  يف  ا�س�تثنائي  ب�س�كل 

وتنا�س�ب  رغباتك�م  لتائ�م  خ�صي�ص�ًا  وم�صمم�ة  وفري�دة 

حف�ات  ال�س�اطئ،  عل�ى  �لأعر���س  كتنظي�م  احتياجاتك�م، 

�لجتماعي�ة  الفعالي�ات  ال�س�باحة،  برك�ة  عل�ى  االإ�س�تقبال 

للمنتج�ات،  الرويجي�ة  احلف�ات  اخلاب�ة،  احلديق�ة  يف 
واملوؤمت�رات  املعار��س  ع�ن  ف�س�ًا  التخ�رج،  حف�ات 

والفري�د.  الرائ�ع  الت�سمي�م  ذات  القاع�ات  يف  املختلف�ة 

الكث�ر  الن�ادي  ا�س�تقطب  �ملا�صي�ن  العقدي�ن  م�دى  فعل�ى 

يف  متي�زًا  و�لأك�ر  احل�سري�ة  واملنا�س�بات  �لأح�د�ث  م�ن 

الت�ي  الذكري�ات  بخل�ق  الي�وم  الن�ادي  وي�س�تمر  الدوح�ة. 

تعك��س  الت�ي  املنا�س�بات  اأجن�ح  تنظي�م  ع�ر  تن�س�ى  ل 
املج�ال. ه�ذا  يف  العريق�ن  وتاريخ�ه  خرت�ه 

ت�صميمه�ا  بجم�ال  لدين�ا  املنا�س�بات  قاع�ات  وت�زدان 

اخل�س�بية  واأبوابه�ا  �ملمي�ز،  التقلي�دي  الراث�ي  العرب�ي 

الرا��س  عل�ى  واخلاب�ة  املذهل�ة  واالإطال�ة  الفخم�ة 

كل  يف  وللتمّي�ز  اللوؤل�وؤة.  وجزي�رة  البح�ر  عل�ى  املفت�وح 

عمل�ه  وفري�ق  لدين�ا  الفعالي�ات  مدي�ر  �س�يقوم  حف�ل، 

ب�س�كل  وتنظيمه�ا  ملنا�س�بتكم  اخلا��س  الت�سمي�م  باإب�داع 

فه�و  الرا��س،  وكذل�ك  حل�ة.  باأبه�ى  الإخراجه�ا  ممي�ز 

واملنا�س�بات  �لأعر���س  الإقام�ة  ج�دً�  والفري�د  �ملتمي�ز  امل�كان 

ل��  ويت�س�ع  الر�س�مية،  �أو  اخلا�س�ة  والفعالي�ات  املختلف�ة 

اخل�سو�سي�ة  الإ�سف�اء  مثالي�ًا  موقع�ًا  ويع�د  �سيف�ًا،   750
�أي  بتنظي�م  رغبت�م  ف�اإذا  منا�س�باتكم.  عل�ى  و�لأناق�ة 

لفريقن�ا  �لأم�ر  دع�وا  فق�ط  البدي�ع،  �ملوق�ع  ه�ذا  يف  منا�س�بة 

�حر�في�ة. ب�كل  منا�س�بتكم  وتنظي�م  لت�سمي�م 

المنتجع الصحي
دل�ل نف�س�ك وتفاع�ل بجمي�ع حوا�س�ك يف منتج�ع الن�ادي 

�لأ�صا��س،  ه�ي  الفخام�ة  حي�ث  ال�سح�ي  الدبلوما�س�ي 

تغط�ي  الت�ي  العاج�ات  م�ن  املتكامل�ة  �ملجموع�ة  وحي�ث 

وحيوي�ة  دائ�م  لن�س�اط  اجل�س�م  �حتياج�ات  كاف�ة 

�ملتخ�ص�ص�ن  املعاجل�ن  �أمه�ر  �أي�دي  عل�ى  متج�ددة 

ج�و  يف  وامل�س�تح�سرات  الزي�وت  م�ن  رائع�ة  ومبجموع�ة 

م�ن اله�دوء و�ل�ص�رخاء ويف جترب�ة فري�دة ل تن�س�ى. اإن�ه 

البدني�ة  ولراحت�ك  لا�س�تجمام  �ملث�ايل  امل�كان  �س�ك  وب�ا 

التام�ة. والنف�س�ية 

الروؤي�ة  هم�ا  دائم�ًا  املتج�دد  والن�س�اط  احلوا��س  ف�سف�اء 

فم�ع  اإلي�ه.  ن�س�عى  ال�ذي  واله�دف  له�ا  نعم�ل  الت�ي 

منتجعن�ا  ُيع�د  املعط�رة،  والزي�وت  �ملحرف�ة  املعاجل�ة 

وجتدي�د  لا�س�رخاء  لك�م  االأن�س�ب  امل�اذ  ال�سح�ي 

واحليوي�ة. الن�س�اط 

وق�س�م  ال�س�با  مدي�رة  دي�سيف�س�كا  اإليزابي�ت  و�أك�دت 

ذل�ك  عل�ى  الدبلوما�س�ي  الن�ادي  يف  والرفي�ه  الريا�س�ة 

�ملز�ي�ا  م�ن  العدي�د  ل�ه  بالتدلي�ك  الع�اج  »تلق�ي  بقوله�ا: 

التوت�ر  �آث�ار  تقلي�ل  يف  ي�س�اعد  اإذ  �ملمت�ازة،  ال�سحي�ة 

يف  يعي�س�ون  م�ن  �أو  منهك�ة  مه�ن  يف  يعمل�ون  مل�ن  واالإجه�اد 

دائم�ي  �لأ�ص�خا�س  �أو  �ص�ديد  �سغ�ط  عل�ى  تنط�وي  ظ�روف 

الوق�ت  تخ�صي��س  دائم�ًا  امل�ستح�س�ن  فم�ن  ال�س�فر. 

لتجدي�د  االأق�ل  عل�ى  �أ�ص�بوعيًا  و�ح�دة  تدلي�ك  جلل�س�ة 

الفوائ�د  م�ن  طويل�ة  الئح�ة  ثم�ة  واحليوي�ة.  الن�س�اط 

التدلي�ك  جل�س�ة  اأثن�اء  ج�س�مك  �س�يتلقاها  الت�ي  واملناف�ع 

م�ع  ن�س�تخدمها  الت�ي  والعط�ور  فالروائ�ح  اجل�س�م،  لكام�ل 

عل�ى  وت�س�اعد  التوت�ر،  وتخف�ف  احلوا��س  حتف�ز  الزي�وت 

الب�س�رة  ترطي�ب  اإىل  باالإ�ساف�ة  �مل�ز�ج،  ا�سطراب�ات  تهدئ�ة 

التدلي�ك،  تعق�ب  الت�ي  التم�دد  متاري�ن  �أم�ا  وتغذيته�ا. 

وت�س�اعد  احلرك�ة  وتع�زز  اجل�س�د  مرون�ة  م�ن  تزي�د  فه�ي 

الن�وم«.  من�ط  حت�س�ن  عل�ى 

التدلي�ك  قائم�ة  جترب�ة  اجلمي�ع  »باإم�كان  و�أ�صاف�ت: 

يف  منتظ�م  مو�عي�د  ج�دول  وتنظي�م  لدين�ا  املتنوع�ة 

اأول  بع�د  النتائ�ج  و�س�تاحظ  ال�سح�ي،  منتجعن�ا 

التوت�ر  م�س�تويات  كانخفا��س  مبا�ص�رة  ع�اج  جل�س�ة 

وزي�ادة  الع�سل�ي،  التوت�ر  وانخفا��س  و�لكتئ�اب،  والقل�ق 

ق�س�ط  باأخ�ذ  دائم�ًا  وين�س�ح  والن�س�اط.  االإيجابي�ة  الطاق�ة 

ال�س�عور  الإطال�ة  التدلي�ك  جل�س�ة  بع�د  الراح�ة  م�ن 

واله�دوء«. باال�س�رخاء 

صالونات التجميل
الن�ادي  يف  التجمي�ل  �سالون�ات  يف  دائم�ًا  نطم�ح  نح�ن 

املتع�ة  يف  غاي�ة  عندن�ا  جتربتك�م  جلع�ل  الدبلوما�س�ي 

دائم�ًا  حري��س  �ملخت�ص�ن  م�ن  ففريقن�ا  الت�ام.  والر�س�ا 

االأن�س�ب  اخلدم�ة  وتوف�ر  التفا�سي�ل  الأدق  االنتب�اه  عل�ى 

خدم�ة  ع�ن  تبحث�ون  كنت�م  ف�س�واء  لك�م.  ماءم�ة  و�لأك�ر 

غره�ا،  �أو  والتلوي�ن  ال�سب�غ  الت�سفي�ف،  ال�س�عر،  ق��س 

واالأف�س�ل،  االأعل�ى  دائم�ًا  ه�و  الن�ادي  يوف�ره  ال�ذي  فامل�س�توى 

ر�صاك�م  عل�ى  واحل�س�ول  والتاأل�ق  التمُي�ز  دائم�ًا  وغايتن�ا 

بعملن�ا. واإعجابك�م 

والروع�ة  اجلمالي�ة  دائم�ًا  ت�سف�ي  �ملمي�زة  الت�س�ريحة  اإن 

فق�د  وله�ذا  وجاذبي�ة،  متي�زًا  �أك�ر  وجتعله�ا  اإطالت�ك  عل�ى 

�ملتخ�ص�ص�ن  م�ن  مكون�ًا  فريقن�ا  يك�ون  �أن  عل�ى  حر�سن�ا 

ق��س  جم�ال  يف  فق�ط  لي��س  واخل�راء  �ملحرف�ن 

باالأظاف�ر  بالعناي�ة  اأي�س�ًا  ب�ل  ال�س�عر،  وت�سفي�ف 

الت�ي  �لأخ�رى  اخلدم�ات  م�ن  والكث�ر  والوج�ه  والب�س�رة 

املتج�ددة  الن�س�رة  والب�س�رة  الفاتن�ة  االإطال�ة  ل�ك  ت�سم�ن 

اإحج�زي  وم�س�تمر.  دائ�م  لتاأل�ق  اخلاب�ة  والت�س�ريحة 

ال�سال�ون  يف  بزيارتن�ا  تف�سل�ي  بب�س�اطة  �أو  �لآن  موع�دك 

خلرائن�ا  �لأم�ر  ودع�ي  الدبلوما�س�ي  الن�ادي  يف  الن�س�ائي 

واإبداعه�م. وحرفيته�م  مبهارته�م  الإذهال�ك 

�سال�ون  مدي�ر  ن�ص�ار،  م�رو�ن  ق�ال  ال�س�دد  ه�ذا  ويف 

ال�س�عر  ن�س�ارة  اإن  الدبلوما�س�ي  بالن�ادي  التجمي�ل 

وخا�ص�ة  ملم�س�ه  ونعوم�ة  ملعان�ه  يف  تظه�ر  و�صحت�ه 

كم�ا  وت�س�ريحه.  تخلي�س�ه  ي�س�هل  حي�ث  �ه،  ق�صّ بع�د 

تك�س�ر  من�ع  عل�ى  ي�س�اعد  لاأط�راف  املنتظ�م  الق��س  �أن 

الناع�م  ملم�س�ه  عل�ى  ويحاف�ظ  ال�س�عر،  وتق�س�ف 

ال�س�عر  ك�ي  عملي�ة  م�ن  بالتخفي�ف  وين�س�ح  واجل�ذاب. 

م�ن  واالإكث�ار  ال�س�عر  ملجف�ف  املكث�ف  واال�س�تخدام 

وفيم�ا  وق�وي.  �صح�ي  �س�عر  عل�ى  للحف�اظ  العاج�ات 

فه�ي  الع�ام  له�ذا  ال�س�عر  �سب�غ  �صيح�ات  باأح�دث  يخت��س 

فه�ي  املف�سل�ة  الت�س�ريحة  �أم�ا  الداك�ن.  النحا�س�ي  الل�ون 

الت�س�ريحة  وه�ي  »ل�وب«،  اأي�س�ًا  وتدع�ى  ب�وب«  »لون�غ 
وطوي�ل. ح�ار  �سي�ف  بع�د  االأمث�ل 

خدمة الوالئم الخارجية 
وتقدميه�ا  �ص�هية  وجب�ات  ابت�كار  يف  تنته�ي  ل  متع�ة  ثم�ة 

خدم�ات  �أك�ر  اإح�دى  بتجرب�ة  تف�سل�وا  �سيوفن�ا.  الإر�س�اء 

�س�تجعل  والت�ي  وفخام�ة،  متي�زًا  الطع�ام  تق�دمي 

طويل�ة.  لف�رات  منا�س�بتكم  ع�ن  يتحدث�ون  اجلمي�ع 

وتنته�ي  ال�س�اي  با�س�راحة  لتب�داأ  لدين�ا  القوائ�م  وتتن�وع 

بالطريق�ة  ت�صميمه�ا  ميك�ن  والت�ي  الفاخ�رة،  بالبوفيه�ات 

جمي�ع  اإر�س�اء  عل�ى  حلر�سن�ا  وذل�ك  حتب�ون،  الت�ي 

الن�ادي  يف  �ملح�رف  الفعالي�ات  مدي�ر  ومب�س�اعدة  االأذواق. 

البت�كار  حم�دودة  غ�ر  خي�ار�ت  لديك�م  الدبلوما�س�ي، 

خدم�ات  نق�دم  فنح�ن  بك�م،  اخلا�س�ة  الطع�ام  قائم�ة 

تق�دمي  عل�ى  عمائن�ا  مل�س�اعدة  و�حر�في�ة  �ص�خ�صية 

الإبداعن�ا  ح�دود  ف�ا  من�ا،  يتوقع�ون  الت�ي  املثالي�ة  اخلدم�ة 

منا�س�باتهم  يف  عمائن�ا  ورغب�ة  روؤي�ة  حتقي�ق  عن�د 

ته�م. ليا فعا و

اختبر الجودة والفخامة من قلب الخليج الغربي في النادي الدبلوماسي 
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} كتبت /حنان الغزواين

شاركت »كتارا للضيافة«، الشركة التي تملك وتدير وتطور مجموعة 
من الفنادق والمنتجعات الفاخرة محليا وعالميا، والتي تتخذ من 
والسفر2021  للسياحة  الدولي  قطر  معرض  في  لها  مقراً  قطر 
والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة  بمركز  مؤخرا  أقيم  الذي   ،)QTM(
ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الّشيخ  معالي  رعاية  تحت 
فنادقها  استعراض  بهدف  الداخلّية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
أبرز  مستوى  على  الضيافة  قطاع  في  الرائدة  والعالمية  المحلية 
الوجهات السياحية العالمية، ما أَهلها إلى تحقيق التميز في هذا 
عالمية  سياحية  كوجهة  قطر  مكانة  ترسيخ  وبالتالي  القطاع، 

تتميز بجودة خدمات الضيافة التي تقدمها لزوارها.
السوق  في  تدشن  سوف  للضيافة  كتارا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
»رافيلز«  كتارا  أبراج  وهي:  جديدة  فنادق   4 القادم  العام  المحلي 
التي ذاع صيتها عالميا بتقديمها خدمات تفوق التوقعات، وفندق 
فيرموند، والفندقان تحت محفظة اكور العالمية، إضافة إلى فندق 

ريكسوس الخليج، وفندق ريكسوس جزيرة قطيفان. 
وعلى هامش مشاركتها في قطر للسياحة والسفر2021، التقطت 
»الوطن« بعدد من مديري وممثلي مجموعة من الفنادق المحلية 
إلى  باإلضافة  للضيافة،  كتارا  مظلة  تحت  تندرج  التي  والعالمية 
الفنادق المشغلة من قبل مجموعة فنادق مروب، الذراع التشغيلية 

لشركة كتارا للضيافة.

القـادم العـام  جديـدة  فنـادق   »4« تدشـن  للضيافـة  كتـارا 

معر��س  يف  م�س�اركتهم  وع�ن 

ال�ذي  وال�س�فر  لل�س�ياحة  قط�ر 

ف�رز«  »نيك�س�ت  �ص�ركة  تنظم�ه 

لل�س�ياحة  قط�ر  جه�از  م�ع  بال�س�راكة 

�ملدي�ر   Rudolf Van Dijk �أو�ص�ح 

–اأم�س�رل  الإنركونتيننت�ال  الع�ام 

�أن  »اأعتق�د  قائ�ا:  اأم�س�ردام 

قط�ر  لو�س�ع  مثالي�ة  فر�ص�ة  املعر��س 

�ص�ياحية  كوجه�ة  اخلريط�ة  عل�ى 

م�ن  حمفظته�ا  بغن�ى  تتمي�ز  حمبب�ة 

ولديه�ا  االأيقوني�ة  ال�سياف�ة  مراف�ق 

و�أ�ص�اف  لل�س�ياح.  لتقدم�ه  الكث�ر 

يوؤك�د  بامل�س�اركة  الكب�ر  التن�وع  �أن 

بقط�اع  ال�دويل  االهتم�ام  ويعك��س 

قط�ر«. يف  وال�س�ياحة  ال�سياف�ة 

ال�س�وق  �أهمي�ة  اإىل  رودول�ف  و�أ�ص�ار 

النركونتيننت�ال  بالن�س�بة  القط�ري 

»قط�ر  قائ�ا  اأم�س�ردام  اأم�س�رل 

الرئي�س�ية  اأ�س�واقنا  �أه�م  �أح�د 

االهتم�ام  تز�ي�د  ماح�ظ  حي�ث 

القط�ري،  ال�س�وق  م�ن  مبمتلكاتن�ا 

يف  يق�ع  ال�ذي  فندقن�ا  ن�ال  حي�ث 

اأم�س�ردام  الهولندي�ة  العا�سم�ة 

فمعظ�م  الع�امل،  وتقدي�ر  اإعج�اب 

الوجه�ات  ك�رى  ز�رو�  ق�د  النا��س 

وباري��س  نيوي�ورك  مث�ل  ال�س�ياحية 

قط�ر  بينم�ا  واأم�س�ردام،  ولن�دن 

عوام�ل  ذات  �ص�ياحية  وجه�ة 

العاملي�ة  لل�س�ياحة  خمتلف�ة  ج�ذب 

نظ�ًرا  م�س�احتها  �سغ�ر  م�ن  بالرغ�م 

حتت�وي  الت�ي  اخلا�س�ة  لطبيعته�ا 

التاري�خ  م�ن  خا��س  مزي�ج  عل�ى 

وتوفره�ا  وال�س�حر  والتقالي�د  والثقاف�ة 

رقي�ا  �لأك�ر  الت�س�وق  مناف�ذ  عل�ى 

ال�سياف�ة،  ودفء  طبيعته�ا  و�ص�حر 

لل�سياف�ة  كت�ار�  م�ع  وبالتع�اون 

مبنتجن�ا  للتعري�ف  ن�س�عى 

يف  لعمائن�ا  الهولن�دي  ال�س�ياحي 

 . قط�ر

لل�س�ياحة  اأف�س�ل  م�س�تقبل  ولبن�اء 

»ينبغ�ي  قائ�ا  رودول�ف  عل�ق 

امل�س�افرين  ثق�ة  م�س�توى  تعزي�ز 

ال�س�لوكية  التغ�رات  م�ع  متا�س�يا 

تقالي�د  تغ�رت  )فلق�د  للم�س�تهلك 

فايرو��س  انت�س�ار  من�ذ  ال�س�ياحة 

و�أ�صب�ح  الع�امل،  �أنح�اء  يف  كورون�ا 

ي�ويل  وال�س�ائح  يكتنفه�ا  احل�ذر 

النظاف�ة  معاي�ر  اإىل  �أك�ر  �أهمي�ة 

ال�س�وق  �جتاه�ات  وفه�م  والتعقي�م( 

االلت�زام  ث�م  ومو�كبته�ا  اجلدي�دة 

�أك�ر  �ص�ياحة  قطاع�ات  ببن�اء 

وذل�ك  ال�سم�ود،  عل�ى  وق�درة  �ص�موًل 

االهتم�ام  م�ن  اال�س�تفادة  طري�ق  ع�ن 

م�ن  ل�ه  مل�ا  باال�س�تدامة  املتج�دد 

الطوي�ل«. �مل�دى  عل�ى  �أهميت�ه 

�ألع�ور،  �ص�امي  ال�س�يد  �أع�رب 

ع�ن  موفنبي�ك  لفن�دق  الع�ام  �ملدي�ر 

ن�س�خة  اأول  يف  بامل�س�اركة  فخ�ره 

لل�س�ياحة  قط�ر  معر��س  م�ن 

دفع�ة  ي�س�كل  وال�ذي  وال�س�فر 

عل�ى  القطري�ة  لل�س�ياحة  قوي�ة 

والعامل�ي،  االإقليم�ي  ال�سعي�د 

قط�ر  دول�ة  با�س�راتيجية  م�س�يدًا 

التطعي�م  وحمل�ة  الوب�اء  ملكافح�ة 

بتنظي�م  �ص�مح  مم�ا  الناجح�ة 

اإىل  بال�س�كر  توج�ه  كم�ا  املعر��س، 

وجمي�ع  لل�س�ياحة  العام�ة  الهيئ�ة 

الرائ�ع  احل�دث  له�ذا  املنظم�ن 

املتاأل�ق  الوج�ه  ع�ن  يك�س�ف  ال�ذي 

قط�ر. لدول�ة  واحل�س�اري 

خ�ال  الفن�دق  اأداء  �أن  اإىل  و�أ�ص�ار 

عل�ى  اإيجابي�ًا  كان  الع�ام  ه�ذا 

اال�س�تثنائية  الظ�روف  م�ن  الرغ�م 

عل�ى  ُفر�س�ت  الت�ي  والقي�ود 

وتع�ود  والتنق�ل،  ال�س�فر  حرك�ة 

اإىل  االإيجابي�ة  �ملوؤ�ص�ر�ت  ه�ذه 

به�ا  تق�وم  الت�ي  املتوا�سل�ة  اجله�ود 

القط�اع  لدع�م  امل�س�وؤولة  اجله�ات 

املب�ادرات  م�ن  �سل�س�لة  خ�ال  م�ن 

ال�ذي  قط�ر،  اكت�س�ف  كرنام�ج 

ال�س�ياحة  قط�اع  دع�م  يف  �ص�اهم 

عل�ى  احلر��س  م�ع  قط�ر  يف 

ال�س�امة  تداب�ر  اأعل�ى  تطبي�ق 

فن�دق  »ياأخ�ذ  و�أ�ص�اف:  و�لأم�ان. 

م�س�وؤولية  عاتق�ه  عل�ى  موفنبي�ك 

يف  ب�ه  يحت�ذى  من�وذج  تق�دمي 

يف  �ل�ص�تد�مة  ثقاف�ة  اإن�س�اء 

قط�ر.  يف  والفن�ادق  ال�سياف�ة  قط�اع 

م�ع  تع�اون  ب�اأي  نرح�ب  ونح�ن 

عل�ى  التغل�ب  ل�سم�ان  ال�س�ركاء 

امل�س�تقبل«. يف  الق�ساي�ا  ه�ذه 

التحدي�ات  اأب�رز  �ص�امي  وخل��س 

ال�س�ياحة  قط�اع  تو�ج�ه  الت�ي 

اخلا�س�ة  القي�ود  يف  حالي�ًا 

ال�سعي�د  عل�ى   19  - بكوفي�د 

فح�س�ب.  قط�ر  يف  ولي��س  العامل�ي 

بقط�ر  االهتم�ام  »اإن  و�أ�ص�اف: 

لأن�و�ع  مه�م  كمق�س�د  حالي�ا 

ال�س�ياحة  اأن�س�طة  م�ن  متع�ددة 

ال�س�ياحية  باالأ�س�واق  وال�س�فر 

االأوروبي�ة،  خا�ص�ة  العاملي�ة، 

م�ع  تدريجي�ا  للت�ساع�د  مر�ص�ح 

كاأ��س  بطول�ة  اإقام�ة  موع�د  �ق�ر�ب 

. » مل لع�ا ا

مكون�ات  ب�ن  املناف�س�ة  وع�ن 

»اإنه�ا  ق�ال:  الفندق�ي،  القط�اع 

فه�ي  و�صحي�ة  طبيعي�ة  ظاه�رة 

يف  فاعل�ة  م�س�اهمة  ت�س�اهم 

وت�ص�ب  ال�سياف�ة  �سناع�ة  اإث�راء 

امل�س�تهلك،  ل�سال�ح  جممله�ا  يف 
فن�دق  �أن  ال�س�ياق  ه�ذا  يف  مبين�ا 

عام�ة  ي�س�كل  الدوح�ة  موفنبي�ك 

جناح�ات  م�س�رة  يف  م�سيئ�ة 

اأول  باعتب�اره  ال�س�ياحي  القط�اع 

مت  حي�ث  اخللي�ج  يف  موفنبي�ك 

وع�ن   ،٢٠٠١ �س�نة  يف  �فتتاح�ه 

للفن�دق  التطويري�ة  اخلط�ط 

القي�ام  ط�ور  يف  الفن�دق  �أن  �أو�ص�ح 

ملختل�ف  كامل�ة  جتدي�د  باأعم�ال 

اخلط�وة  وه�ذه  الفن�دق  مراف�ق 

احل�س�ار  ب�س�بب  تنفيذه�ا  تاأخ�ر 

كورون�ا«. وتد�عي�ات 

جن�اح  �أن  �ص�امي  �أك�د  اخلت�ام  ويف 

عل�ى  دلي�ل  ال�س�ياحي  القط�اع 

عل�ى  وقدرت�ه  قط�ر  اقت�س�اد  مرون�ة 

العاملي�ة،  املتغ�رات  م�ع  التكّي�ف 

م�ع  العم�ل  يف  م�س�تمرون  ونح�ن 

ت�س�ريع  يف  لاإ�س�هام  �س�ركائنا 

االقت�س�ادي. التع�ايف  مع�دالت 

:Rudolf Van Dijk 
المعرض دفعة قوية 

للسياحة القطرية
سامي أالعور: هناك توجه وخطط 
إلعادة تجديد فندق موفنبيك قريبا 
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سوزانا ريبيرو: القطاع السياحي المحلي 
زاخر بالمعالم السياحية المتميزة 

كريستيان هيرت: رافلز وفيرمونت عالمة بارزة 
ليس فقط في قطر ولكن في العالم.

�ملدي�ر  ه�رت  كري�س�تيان  اأعل�ن 

اإط�اق  موع�د  ع�ن  التنفي�ذي  الع�ام 

قط�ر  يف  وفرمون�ت  رافل�ز  عامت�ي 

�ملتمي�زة  االأب�راج  يف  ع�ام2022  يف 
�أن  اإىل  اأتطل�ع  م�سيف�ًا:  لو�س�يل،  يف 
امل�س�تقبلي  النج�اح  م�ن  ج�زء�  �أك�ون 

ه�ذه  يف  ج�د�  اخلا��س  الفن�دق  له�ذا 

باحلي�اة.  والناب�س�ة  �ملث�رة  املدين�ة 

وجه�ة  امل�س�روع  ه�ذا  �س�يمثل  حي�ث 

�أن  املق�رر  وم�ن  ذات�ه،  بح�د  جدي�دة 

معمارًي�ا.  معلًم�ا  الفن�دق  ي�صب�ح 

اخلم��س  فئ�ة  م�ن  فندًق�ا  وتت�سم�ن 

وجناًح�ا  غرف�ة   361 ي�س�م  جن�وم 

م�ن  امل�س�افرين  �حتياج�ات  لتلبي�ة 

وفندق�ًا  �ملميزي�ن،  االأعم�ال  رج�ال 

و49  جناًح�ا   132 م�ن  يتاأل�ف 

جان�ب  اإىل  للتمل�ك  فاخ�رة  �س�قة 

مث�ل  والرفي�ة  للت�س�لية  مراف�ق 

وم�س�احات  و�ملطاع�م  ال�س�ينما  دور 

احلف�ات  وقاع�ة  �لجتماع�ات 

ت. �س�با ملنا ا و

لتق�دمي  جاهدي�ن  ن�س�عى  و�أو�ص�ح: 

اجل�ودة  م�ن  ممي�زة  م�س�تويات 

للمقيم�ن  الفاخ�رة  واخلدم�ة 

�ص�و�ء،  ح�د  عل�ى  وامل�س�افرين 

كت�ار�  �ص�ركة  اأ�س�كر  �أن  اأود  كم�ا 

ه�ذا  يف  ثقته�م  عل�ى  لل�سياف�ة 

�أن  املق�رر  م�ن  ال�ذي  الفري�د،  امل�س�روع 

فق�ط  لي��س  ب�ارزة،  عام�ة  ي�صب�ح 

وع�ن  الع�امل.  يف  ولك�ن  قط�ر،  يف 
لل�س�ياحة  قط�ر  معر��س  يف  ر�أي�ه 

املعار��س  ه�ذه  »مث�ل  ق�ال:  وال�س�فر 

قط�ر  لدول�ة  للروي�ج  ج�د�  مهم�ة 

وناأم�ل  عاملي�ة،  �ص�ياحية  كوجه�ة 

وت�س�تمر  املعر��س  فك�رة  تتط�ور  �أن 

م�ن  فه�ذه  القادم�ة  ال�س�نوات  يف 
�ملزي�د  جل�ذب  ال�سحيح�ة  اخلط�وات 

ال�س�ياح«. م�ن 

حر�صه�م  عل�ى  ه�رت  و�س�دد 

ممي�زة  م�س�تويات  تق�دمي  عل�ى 

الفاخ�رة  واخلدم�ة  اجل�ودة  م�ن 

متوجًه�ا  وامل�س�افرين،  للمقيم�ن 

عل�ى  لل�سياف�ة  لكت�ارا  بال�س�كر 

الفري�د،  امل�س�روع  ه�ذا  يف  ثقته�م 

عام�ة  ي�صب�ح  �أن  املق�رر  م�ن  ال�ذي 

ولك�ن  قط�ر  يف  فق�ط  لي��س  ب�ارزة 

الع�امل. يف 

يعت�ر فن�دق كارلت�ون كان م�ن اأجم�ل الفن�ادق التقليدي�ة الواقع�ة عل�ى �ص�اطئ 

الريفي�را الفرن�س�ية، فه�و ميل�ك ال�س�اطئ الرمل�ي اخلا��س ب�ه، ويق�دم االأن�س�طة 

فمن�ذ  الفن�دق،  موق�ع  م�ن  القريب�ة  واملتنزه�ات  كذل�ك،  واملائي�ة  الريا�سي�ة 

ا�س�تثنائية  ووجه�ة  فري�د  تاريخ�ي  َمْعَل�ٍم  اإىل  حت�ّول   ،1912 ع�ام  يف  �فتتاح�ه 

يف  م�س�اركتهم  هام��س  وعل�ى  املطلق�ة.  بالرفاهي�ة  �ملتمي�زة  اخلدم�ة  جتم�ع 

كان  لكارلت�ون  الع�ام  �ملدي�ر  فينت�س�يلي  جيو�سيب��س  ال�س�يد  اأ�س�اد  املعر��س 

خمتل�ف  يجم�ع  ال�ذي  وال�س�فر  لل�س�ياحة  قط�ر  معر��س  م�ن  االأوىل  بالن�س�خة 

واالإقليمي�ة  املحلي�ة  وال�س�فر  ال�س�ياحة  قط�اع  يف  والرئي�س�ية  الفاعل�ة  اجله�ات 

والدولي�ة، للتعري�ف باأه�م وجه�ات ال�س�فر الراقي�ة الت�ي يتطل�ع اإليه�ا امل�س�افرون، 

االأعم�ال  و�ص�ياحة  الفاخ�رة  ال�س�ياحة  قطاع�ات  اإلي�ه  تو�سل�ت  م�ا  �أح�دث  وعر��س 

ذات�ه  الوق�ت  يف  موؤك�دً�  والثقافي�ة.  والرفيهي�ة  والريا�سي�ة  العاجي�ة  وال�س�ياحة 

�أ�ص�ار  كم�ا  الع�امل،  يف  ال�س�ياحية  �لأ�ص�و�ق  �أه�م  م�ن  تعت�ر  اخللي�ج  منطق�ة  �أن 

وازدي�ادًا  اإقب�اال  الحظن�ا  لق�د  مو�صح�ا:  لعامته�م  القط�ري  ال�س�وق  �أهمي�ة  اإىل 

كان  كارلت�ون  عل�ى  القطري�ة  العائ�ات  م�ن  احلج�وزات  مع�دالت  يف  ملحوظ�ا 

ومار��س. كم�ا �أ�ص�ار اإىل �أن الفن�دق  ويولي�و، و�ص�بتمر  يوني�و  خ�ال  ال�سي�ف  يف 
 .2023 ربي�ع  يف  اأبواب�ه  �فتت�اح  يعي�د  �أن  عل�ى  �س�املة  جتدي�د  الإع�ادة  يخ�س�ع 

لل�سياف�ة  كت�ار�  ا�س�تحقت  لق�د  ق�ال:  لل�سياف�ة  كت�ار�  م�ع  �ص�ر�كتهم  وع�ن 

مًع�ا  والعاملي�ة  القطري�ة  ال�سياف�ة  ُهوي�ة  اإب�راز  يف  مل�س�اهماتها  عاملًي�ا  تقدي�ًرا 

ونح�ن نعتره�م �ص�ركاءنا يف النج�اح حي�ث نتقا�س�م نف��س الروؤي�ة و�لأه�د�ف. 

اخل�سو�سي�ة  وتوف�ر  التفا�سي�ل  ب�اأدق  واالهتم�ام  �ل�ص�تمر�رية  �أن  اإىل  م�س�را 

بالقط�اع  لاأف�س�ل  البق�اء  و�أن  الف�رق  ت�سن�ع  الت�ي  العوام�ل  �أه�م  م�ن  لل�س�ائح 

الفندق�ي«.

بامل�س�يلة،  املبيع�ات  اإدارة  مدي�ر  م�س�اعد  أوزمل�ز  �ص�ويل  �أو�صح�ت  جهته�ا  وم�ن 

مبثاب�ة  كان  املعر��س  �أن  الدوح�ة  كوليك�س�ن،  لوك�س�ري  و�ص�با  منتج�ع 

ممثل�ي  م�ن  العدي�د  مقابل�ة  و�أت�اح  متثله�ا  الت�ي  للجه�ة  جي�دة  فر�ص�ة 

اإيجاب�ي. �أم�ر  وه�و  الع�امل  �أنح�اء  خمتل�ف  م�ن  ال�س�ياحة  �ص�ركات 

منتجع�ا  »ب�سفتن�ا  قال�ت:  الع�ام  خ�ال  للمنتج�ع  الت�س�غيلي  االأداء  وع�ن 

م�ن  واملقيم�ن  القطري�ن  املواطن�ن  م�ن  كث�رة  عائ�ات  ف�اإن  �ص�ياحيا 

م�ن  ع�دد  �س�جل  حي�ث  اخلي�ار،  ه�ذا  اإىل  مال�ت  اجلن�س�يات  خمتل�ف 

كب�ر�  اإقب�اال  العائلي�ة،  وخا�ص�ة  قط�ر،  يف  ال�س�ياحية  واملنتجع�ات  الفن�ادق 

ع�دم  ع�ن  الن�اجت  امل�س�بوق  غ�ر  الطل�ب  بفع�ل  الكام�ل  االإ�س�غال  ح�دود  بل�غ 

الفورمي�ا1،  املتع�ددة،  الريا�سي�ة  الفعالي�ات  �أن  كم�ا  اخل�ارج.  اإىل  ال�س�فر 

الن�س�اط  حرك�ة  م�ن  تع�زز  الت�ي  الفعالي�ات  م�ن  وغره�ا  �لأزي�اء  عرو��س 

مبعر��س  حمظوظ�ون،  ونح�ن  املقب�ل  الع�ام  �ملزي�د  ونتوق�ع  ال�س�ياحي 

�ملو�ص�ة«. وفعالي�ات  ال�س�يارات 

ونح�ن يف امل�س�يلة نحر��س عل�ى �مل�زج ب�ن املعاي�ر ال�س�ياحية العاملي�ة م�ع 

الت�ي  العائلي�ة  لل�س�ياحة  منا�س�بة  ظ�روف  وخل�ق  املحلي�ة،  البيئ�ة  مر�ع�اة 

فئ�ات  لحتياج�ات  اال�س�تجابة  جان�ب  اإىل  اخل�سو�سي�ة،  مر�ع�اة  تف�س�ل 

موؤ�س�س�ات  تطلقه�ا  الت�ي  العرو��س  �أن  كم�ا  املختلف�ة،  واالأطف�ال  ال�س�باب 

مكون�ات  ب�ن  القوي�ة  املناف�س�ة  عل�ى  دلي�ل  فئاته�ا  مبختل�ف  ال�سياف�ة 

م�ن  والروي�ج  الت�س�ويق  اإط�ار  يف  املناف�س�ة  اإىل  اإ�ساف�ة  الفندق�ي  القط�اع 

التوا�س�ل  و�س�ائل  ا�س�تخدام  وع�ر  للتكنولوجي�ا  الق�وي  اال�س�تخدام  خ�ال 

الفندق�ي  القط�اع  يقدمه�ا  الت�ي  اخلدم�ات  ب�كل  م�س�يدة  املختلف�ة،  �لجتماع�ي 

بالعاملي�ة. اإياه�ا  وا�سف�ة  املحل�ي 

جيوسيبس فينتشيلي: البقاء 
لألفضل بالقطاع الفندقي 

سولي أوزلمز: نوفر معايير السياحة 
العالمية مع مراعاة البيئة المحلية

ريب�رو  �ص�وز�نا  ال�س�يدة  قال�ت 

فن�دق  مبيع�ات  مدي�ر  م�س�اعد 

»القط�اع  الدوح�ة  كارلت�ون  الريت�ز 

داع�م  قط�اع  املحل�ي  الفندق�ي 

�سناع�ة  ملكون�ات  رئي�س�ي  ب�س�كل 

دائ�م  ب�س�كل  ويعم�ل  ال�س�ياحة 

قدر�ت�ه  وتطوي�ر  حتدي�ث  عل�ى 

مو�كب�ة  خ�ال  م�ن  واإمكانيات�ه 

العاملي�ة  ال�سياف�ة  �سناع�ة  معاي�ر 

ال�زوار  ورغب�ات  متطلب�ات  ليلب�ي 

م�ن  �أو  املحل�ي  ال�س�وق  م�ن  �ص�و�ء 

املنا�س�بة  وبه�ذه  العاملي�ة«،  ال�س�وق 

يف  امل�س�اركة  »ي�س�عدنا  قال�ت: 

ه�ذا  يف  العامل�ي  املعر��س  ه�ذا 

ل�سناع�ة  احلي�وي  التوقي�ت 

وحملي�ًا،  عاملي�ًا  وال�س�فر  ال�س�ياحة 

امل�س�اركة  ه�ذه  �ص�محت  لق�د 

وبراجمن�ا  مبادراتن�ا  بعر��س  لن�ا 

�أنح�اء  جمي�ع  م�ن  لل�س�ركاء 

فيه�ا  نعر��س  كم�ا  الع�امل، 

حرك�ة  لع�ودة  ا�س�تعداداتنا 

�فتت�اح  م�ع  وال�س�فر  ال�س�ياحة 

اجلدي�دة،  الفن�ادق  م�ن  ع�دد 

البي�ع  ومناف�ذ  واملتنزه�ات، 

الرفيهي�ة  وامل�س�اريع  بالتجزئ�ة، 

�ص�يتم  منه�ا  ع�دد  وهن�اك  الك�رى، 

ت�س�بق  الت�ي  الف�رة  يف  اإطاقه�ا 

قط�ر   FIFA الع�امل  كاأ��س  بطول�ة 

القادم�ن  ال�زوار  ال�س�تقبال   ،2022
اإىل  الع�امل  �أنح�اء  كاف�ة  م�ن 

الت�ي  بالعرو��س  لا�س�تمتاع  قط�ر 

الوجه�ة«؟  تقدمه�ا 

الت�ي  االإ�س�غال  مع�دالت  وع�ن 

الدوح�ة  كارلت�ون-  الريت�ز  حققه�ا 

اإىل  ريب�رو  �أ�ص�ارت  الع�ام  خ�ال 

�صم�ن  م�ن  يك�ن  مل  الفن�دق  �أن 

�ملخ�ص�ص�ة  ال�س�ياحية  املن�س�اآت 

اإىل  للم�س�افرين  ال�سح�ي  للحج�ر 

ق�د  الداخلي�ة  ال�س�ياحة  �أن  اإال  قط�ر، 

�ص�اهمت يف ارتف�اع ن�س�بة االإ�س�غال 

ال�سي�ف  ف�س�ل  خ�ال  خا�ص�ة 

حي�ث  العائ�ات،  اإقام�ة  خ�ال  م�ن 

كارلت�ون   - الريت�ز  فن�دق  يق�دم 

للعائل�ة  ت�سم�ن  الت�ي  �ملز�ي�ا  كاف�ة 

مثالي�ة  عطل�ة  ق�س�اء  و�لأ�صدق�اء 

املغام�رة،  �أو  الراح�ة  ع�ن  للباحث�ن 

منتج�ع  �أو  طع�ام،  جترب�ة  �أو 

ترفيهي�ة،  مراف�ق  �أو  فاخ�ر  �صح�ي 

اخلا��س  ال�س�اطئ  عل�ى  ع�اوة 

الرائ�ع  وم�س�بحه  الذهبي�ة  برمال�ه 

�أن  عل�ى  موؤك�دة  الطل�ق  اله�واء  يف 
رق�م  العام�ة  ه�ي  كارلت�ون  الريت�ز 

متتل�ك  والت�ي  الدوح�ة،  يف  و�ح�د 

القطري�ة  ال�س�وق  يف  ح�ص�ة  �أك�ر 

 . ملحلي�ة ا

القط�اع  �أن  �أك�دت  اخلت�ام  ويف 

باالأن�س�طة  ز�خ�ر  املحل�ى  ال�س�ياحي 

�ملتمي�زة  ال�س�ياحية  واملع�امل 

والرفي�ه  �ل�ص�تمتاع  تتي�ح  الت�ي 

�أك�ر  وع�ن  للعائ�ات،  اجلمي�ل 

يف  القط�اع  تو�ج�ه  الت�ي  التحدي�ات 

التحدي�ات  قال�ت:  �لأخ�رة  �لآون�ة 

ب�س�اأن  ال�دول  قوائ�م  يف  تكم�ن 

�أي  يف  تتغ�ر  الت�ي  والع�ودة  ال�س�فر 

احلج�وزات  نظ�ام  وترب�ك  حلظ�ة 

ال�س�فر.  وحرك�ة 
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مبوق�ٍع  روتان�ا  �س�نر  �ص�يتي  فن�دق  ي�س�تاأثر 

اإذ  الدوح�ة،  العا�سم�ة  و�ص�ط  ا�س�تثنائي 

خمتل�ف  اإىل  الو�س�ول  لل�سي�وف  يتي�ح 

اأرجائه�ا ب�س�هولة �ص�و�ء كان�و� يف زي�ارة عم�ل 

اخللي�ج  قل�ب  يف  الفن�دق  ويرب�ع  اإج�ازة.  �أو 

للتج�ارة  الرئي�س�ية  املنطق�ة  الغرب�ي، 

ع�ن  بال�س�يارة  دقيق�ة   30 ويبع�د  واالأعم�ال، 

م�س�افة  عل�ى  يق�ع  كم�ا  ال�دويل،  حم�د  مط�ار 

مرك�ز  م�ن  االأق�دام  عل�ى  �ص�رً�  ج�دً�  قريب�ة 

ُتق�ام  وال�ذي  واملوؤمت�رات،  للمعار��س  الدوح�ة 

واال�س�تهاكية  التجاري�ة  الفعالي�ات  اأب�رز  في�ه 

م�ن  بقرب�ه  الفن�دق  ويتمي�ز  قط�ر.  يف  الرائ�دة 

باإطاالت�ه  والكورني��س  الدوح�ة  �س�نر  �ص�يتي 

�ص�وق  اإىل  الو�س�ول  لل�سي�وف  وميك�ن  املذهل�ة. 

واق�ف خ�ال 15 دقيق�ة بال�س�يارة، و�ل�ص�تمتاع 

تذكاري�ة  وهد�ي�ا  عرو��س  م�ن  يقدم�ه  مب�ا 
الفني�ة  االأعم�ال  عل�ى  واالط�اع  ممي�زة، 

والتق�اط  االإ�س�امي  الف�ن  متح�ف  يف  املذهل�ة 

ويبع�د  الفري�د.  اللوؤل�وؤة  ن�ص�ب  اأم�ام  ال�س�ور 

حمط�ة  م�ن  م�س�يا  دقائ�ق   7 اأي�س�ًا  الفن�دق 

واملوؤمت�رات،  للمعار��س  الدوح�ة  مرك�ز  م�رو 

لل�سي�وف  يوف�ر  م�ا  الغ�امن،  با��س  وموق�ف 

ومين�ح  املدين�ة،  يف  للتج�ول  عدي�دة  خي�ار�ت 

املدين�ة  مبع�امل  وثيق�ًا  �ت�ص�اًل  الفن�دق 

. ملختلف�ة ا

الغرف واألجنحة والشقق 

الفندقية
وا�س�عًة  غرف�ًة   287 عل�ى  الفن�دق  يحت�وي 

�س�قة   94 اإىل  باالإ�ساف�ة  عدي�دة،  واأجنح�ًة 

مدخ�ل  م�ع  بالكام�ل  مفرو�س�ة  ديلوك��س 

�أج�و�ء  يحاك�ي  ج�وً�  لل�سي�وف  يتي�ح  خا��س 

خدم�ة  لل�سي�وف  الفن�دق  ويق�دم  املن�زل. 

عل�ى  البق�اء  م�ن  متّكنه�م  جماني�ة  اإنرن�ت 

كام�ل. ات�س�ال 

منا�س�بًا  خي�ارً�  الفندقي�ة  ال�س�قق  وُتعت�ر 

�أ�ص�بوعية  باق�اٍت  وتق�دم  الطويل�ة،  لاإقام�ات 

العائل�ة  �جتماع�ات  تنا�س�ب  �ص�هرية  �أو 

جمه�زة  مطاب�خ  م�ن  حتوي�ه  مب�ا  و�لأ�صدق�اء، 

ونواف�ذ  مريح�ة،  عم�ل  و�أماك�ن  بالكام�ل، 

اإط�االٍت  م�ع  ال�س�قف  اإىل  �لأر�صي�ة  م�ن  متت�د 

املدين�ة.  اأف�ق  �أو  البح�ر  عل�ى  خاب�ة 

اإلقامات الطويلة
الدوح�ة  روتان�ا  �س�نر  �ص�يتي  فن�دق  يق�دم 

باأ�س�عاٍر  اأط�ول  مل�دة  االإقام�ة  عر��س  ل�سيوف�ه 

�أو  لي�اٍل  �ص�بع  مل�دة  اإقام�ة  حج�ز  عن�د  اأق�ل، 

اجلدي�د،  العر��س  ويتي�ح  الفن�دق.  يف  �أك�ر 
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اإمكاني�ة  لل�سي�وف  �ملبا�ص�رة،  احلج�ز  وقن�وات 

باأف�س�ل  و�ل�ص�تمتاع  مطول�ة  اإقام�ة  حج�ز 

�أو  لي�اٍل  �ص�بع  مل�دة  االإقام�ة  عن�د  االأ�س�عار 

�أكر.

ي�س�ملها  الت�ي  الفاخ�رة  االإقام�ة  �أماك�ن  متث�ل 

االأعم�ال  لرج�ال  مثالي�ًا  بدي�ًا  العر��س 

للدوح�ة  زيارته�م  كان�ت  �ص�و�ء  والعائ�ات، 

به�دف االإقام�ة الطويل�ة �أو التنق�ل �أو التجدي�د، 

طويل�ة. اإج�ازة  ق�س�اء  حت�ى  �أو 

طيٌف واسع من خيارات الطعام
خي�ار�ت  م�ن  منوع�ة  قائم�ًة  الفن�دق  يق�دم 

مب�ا  االأذواق،  جمي�ع  تنا�س�ب  الت�ي  الطع�ام 

تق�دم  الت�ي  والع�سري�ة  الفاخ�رة  �ملطاع�م  فيه�ا 

العاملي�ة.  و�ملاأك�ولت  املبتك�رة  �لأطب�اق  اأ�س�هى 

ممي�زة  مطاع�م   6 ل�سيوف�ه  الفن�دق  ويوف�ر 

�ص�اعة.  24 م�د�ر  عل�ى  غ�رف  وخدم�ة 

ال�س�يف  �سيلفي�س�رينو،  �س�الفاتور  وي�س�رف 

عل�ى  واحلا�س�ل  املطع�م  يف  التنفي�ذي 

عرو��س  م�ن  خمتلف�ة  باق�ٍة  عل�ى  جوائ�ز، 

بخ�رة  يحف�ل  اإذ  �ملطاع�م،  �س�ّتى  يف  الطع�ام 

وي�س�تهر  الطه�و.  ع�امل  يف  عام�ًا  ثاث�ن 

ب�س�غفه  االأ�س�ل،  االإيط�ايل  �سيلفي�س�رينو، 

�رة  واملح�سّ ال�س�هية  �لأطب�اق  تق�دمي  يف 
حي�ث  االأذواق،  جمي�ع  تنا�س�ب  الت�ي  بعناي�ة 

يف  ال�دويل  لفريق�ه  الكب�رة  اخل�رة  ت�س�هم 

باالأطب�اق. الغني�ة  الفن�دق  حمفظ�ة  اإث�راء 

مطعم أوليف أويل 
متنوع�ة  خي�ار�ٍت  اأوي�ل  اأولي�ف  مطع�م  يق�دم 

ط�وال  والعاملي�ة  العربي�ة  �لأطب�اق  م�ن 

والغ�داء  الفط�ور  وجب�ات  يق�دم  اإذ  �لأ�ص�بوع، 

بالراح�ة  مليئ�ة  �أج�و�ء  و�ص�ط  والع�س�اء 

ء. خا �ص�ر ل � و

مطعم تياترو
جوائ�ز،  عل�ى  احلائ�ز  تيات�رو،  مطع�م  ي�س�تهر 

املتنوع�ة  وماأكولت�ه  الفاخ�رة  باأطباق�ه 

حي�ث  الع�امل،  �أنح�اء  جمي�ع  م�ن  واملنتق�اة 

ال�س�رقية  �لأطب�اق  م�ن  فري�دًة  توليف�ًة  يق�دم 

�ملاأك�ولت  اأ�س�هى  م�ن  وجمموع�ًة  والغربي�ة، 

والياباني�ة. واالإيطالي�ة  والهندي�ة  ال�سيني�ة 

مطعم بوسطن
م�ن  وا�س�عًا  طيف�ًا  بو�س�طن  مطع�م  يق�دم 

لي�س�تمتع  الفاخ�رة  �لأمركي�ة  �لأطب�اق 

وُيعت�ر  �لأ�صدق�اء.  م�ع  بتناوله�ا  ال�سي�وف 

ت�س�تقطب  وجه�ًة  �ملمي�ز  املطع�م  ه�ذا 

طعام�ه  قائم�ة  تزخ�ر  اإذ  ال�س�باب، 

املف�سل�ة  ال�س�هية  و�ملاأك�ولت  بامل�س�روبات 

مفعم�ة  �أج�و�ء  و�ص�ط  ال�سي�وف  ل�دى 

والن�س�اط. باحليوي�ة 

كافيه كراميل
مكان�ًا  لوجن  لوب�ي  كرامي�ل  كافي�ه  ُتعت�ر 

بع�د  و�ص�اي  اللذي�ذة  القه�وة  ل�س�رب  �آ�ص�رً� 

الطازج�ة  املعجن�ات  تق�دم  كم�ا  الظه�رة، 

الفاخ�ر. وال�سندوي��س 

سما الونج
اله�واء  يف  مذه�ل  تر���س  ه�و  لوجن  �ص�ما 

متنوع�ًة  جمموع�ًة  ل�سيوف�ه  يق�دم  الطل�ق، 

وال�س�رقية  العاملي�ة  وامل�س�روبات  �لأطب�اق  م�ن 

واإط�االت  هادئ�ة  �أج�و�ًء  له�م  ويوف�ر  اخلا�س�ة، 

تاأ�ص�ر  الغرب�ي  اخللي�ج  عل�ى  مذهل�ة 

الباك�ر. ال�سب�اح  ويف  امل�س�اء  عن�د  اأنظاره�م 

أكواريوس
�أكو�ريو��س  امل�س�روبات  رك�ن  ي�س�ّكل 

عل�ى  ويط�ل  الطع�ام  لتن�اول  فري�دًة  و�ح�ًة 

باإم�كان  حي�ث  الدوح�ة،  العا�سم�ة  اأف�ق 

حت�ت  الكرا�س�ي  عل�ى  �ل�ص�رخاء  ال�سي�وف 

املفتوح�ة  املق�س�ورات  يف  �أو  ال�سم��س،  اأ�س�عة 

عل�ى  اجللو��س  �أو  ال�س�باحة،  حو��س  ق�رب 

�ملريح�ة.  اخل�س�بية  والط�اوالت  الكرا�س�ي 

م�ن  متنوع�ة  خي�ار�ٍت  ل�سيوف�ه  يق�دم  كم�ا 

والكوكتي�ات  وامل�س�روبات  اخلفيف�ة  الوجب�ات 

املظ�ات. حت�ت  تناوله�ا  ميك�ن  الت�ي  املنع�س�ة 

نادي بودي الينز للياقة البدنية
البدني�ة  للياق�ة  الين�ز  ب�ودي  ن�ادي  يتمي�ز 

حي�ث  ال�س�ابع،  الطاب�ق  يف  �ملمي�ز  مبوقع�ه 

اإطال�ة  م�ع  الريا�سي�ة  املع�دات  �أح�دث  ي�س�ّم 

يحت�وي  كم�ا  الغرب�ي.  اخللي�ج  عل�ى  فري�دة 

م�ن  وا�س�عة  جمموع�ًة  تق�ّدم  مريح�ة  غرف�ًا 

�ملخ�ص�ص�ة،  والعاج�ات  التدلي�ك  عاج�ات 

ويوف�ر  وجاك�وزي.  �ص�اونا  غرف�ة  اإىل  باالإ�ساف�ة 

والكث�ر  خارجي�ا  �ص�باحة  حو��س  الفن�دق 

امُلظلل�ة  وامل�س�احات  ال�س�اطئية  �لأ�ص�ّرة  م�ن 

ي�سم�ن  م�ا  اخلا�س�ة،  املفتوح�ة  واملق�س�ورات 

باله�دوء  تفي��س  ممي�زة  اإقام�ة  جترب�ة 

و�ل�ص�رخاء.

وجهة مناسبة للعمل والترفيه
امل�س�افرين  م�ن  الفن�دق  �صي�وف  يحظ�ى 

مبنته�ى  الو�س�ول  باإمكاني�ة  االأعم�ال  بغر��س 

واملعار��س  الفعالي�ات  خمتل�ف  اإىل  ال�س�هولة 

الفن�دق  ملوق�ع  نظ�رًا  املدين�ة  يف  الرئي�س�ية 

للمعار��س  الدوح�ة  مرك�ز  م�ن  بالق�رب  الفري�د 

 10 ل�سيوف�ه  الفن�دق  يوف�ر  كم�ا  واملوؤمت�رات. 

وقاع�ة  بالكام�ل  جمه�زة  �جتماع�ات  غ�رف 

وجه�ًة  يجعل�ه  م�ا  التنفيذي�ة،  لاجتماع�ات 

ال�س�ركات.  ون�دو�ت  موؤمت�رات  لعق�د  مف�سل�ة 

بكونه�ا  للحف�ات  �أملا��س  جر�ن�د  �سال�ة  وتتف�رد 

اخللي�ج  يف  الفعالي�ات  قاع�ات  �أ�صخ�م  اإح�دى 

االحتف�االت  الإقام�ة  مف�س�ل  خي�ار  وه�ي  الغرب�ي، 

وحر��س  االأعم�ال.  فعالي�ات  �أو  ال�س�خ�سية 

امل�س�احات  جمي�ع  جتهي�ز  عل�ى  الفن�دق 

املع�دات  باأح�دث  للفعالي�ات  �ملخ�ص�ص�ة 

�ملمي�زة. االإ�س�اءة  واأنظم�ة  واملرئي�ة  ال�سوتي�ة 

فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة، وجهة عصرية تتألق وسط العاصمة القطرية
موقع استثنائي يوفر سهولة الوصول إلى أبرز معالم الدوحة
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بران��س  ف�اإن  الهن�دي،  ال�س�وارع  اأكل  حمب�ي  م�ن  كن�ت  اإن 

يف  الهن�دي”  “جاماف�ار  مطع�م  يف  اجلدي�د   Khau Galli
املثالي�ة. وجهت�ك  ه�و  الدوح�ة  �ص�ر�تون 

وخيار�ت�ه  الفري�د  باأ�س�لوبه  جاماف�ار  مطع�م  ي�س�تهر 

م�ن  �أطباق�ًا  يق�دم  حي�ث  الهندي�ة،  �لأطب�اق  م�ن  اخلا�س�ة 

الت�ذوق  خ�ر�ء  ليمن�ح  الهندي�ة  الق�ارة  �ص�به  �أنح�اء  جمي�ع 

الهندي�ة  لو�سفات�ه  �ملمي�ز  الطع�م  يف  لانغما��س  الفر�س�ة 

واللم�س�ات  االأنيق�ة  الداخلي�ة  الت�سامي�م  وت�سي�ف  االأ�سيل�ة. 

رونًق�ا  املتنوع�ة  واخلي�ارات  اجلميل�ة  والتفا�سي�ل  الراقي�ة 

غ�داء  جترب�ة  املطع�م  �صي�وف  ليمن�ح  نوع�ه  م�ن  فري�ًد� 

�آخ�ر. ع�امل  م�ن  غام�رة  وع�س�اء 

تعن�ي  بينم�ا  ع�اج،  كاو  كلم�ة  تعن�ي   ، الهندي�ة  اللغ�ة  يف 
ب�ن  يجم�ع  و�ح�د  م�كان  ويف  ال�سغ�ر.  �ملم�ر  غ�ايل  كلم�ة 

ال�س�ارع  طع�ام  يق�دم  املنع�س�ة،  واالختاف�ات  الثق�ايف  التع�دد 

تر�ص�ي  الت�ي  النكه�ات  م�ن  فري�دة  جمموع�ة  الهن�د  يف 
الطه�ي  ثقاف�ة  يجم�ع  ال�ذي  ه�و  غ�ايل  وكاو   االأذواق.  خمتل�ف 

و�ح�د. م�كان  يف  البل�د  يف  املتنوع�ة 

الهندي�ة  االأطعم�ة  لتجرب�ة  زواره  الدوح�ة  جاماف�ار  يدع�و 

حمط�ة  القائم�ة  ت�س�مل  ور�قي�ة،  اأنيق�ة  �أج�و�ء  يف  االأ�سيل�ة 

مث�ل  املقب�ات  تراف�ق  عدي�دة  خب�ز  و�أن�و�ع  حي�ة  طه�ي 

بوتل�ي،  م�ورغ  لوكن�وي  و�صمبو�ص�ة  تن�دوري  �س�لطعون 

بري�اين،  ك�ي  جو�ص�ت  كات�س�ي  والري�اين  ال�كاري  �أطب�اق 

ويف  األ�و.  ك�ي  جي�ر�  وهين�ج  جاماف�ار  دال  ت�س�يكن،  ب�ر 

�ل�ص�تمتاع  لل�سي�وف  ميك�ن  ومنع�س�ة،  ممي�زة  مل�س�ة 

ر�س�ماي  ماجن�و  مث�ل  الفري�دة  احللوي�ات  م�ن  مبجموع�ة 

و�ملزي�د.  خمب�وز  جام�ون  وج�ولب 

الب�س�اطة  عنا�س�ر  اإىل  الدوح�ة  جاماف�ار  مفه�وم  ي�س�تند 

الغام�رة  �لأج�و�ء  عل�ى  الق�وي  الركي�ز  م�ع  واجل�ودة، 

ا�س�تثنائية  �صياف�ة  جترب�ة  لتق�دمي  والرفاهي�ة  بالفخام�ة 

الهندي�ة  باملاأك�والت  احلقيق�ي  �ل�ص�تمتاع  خ�ال  م�ن 

الفاخ�رة. االأ�سيل�ة 

ال�س�اعة  م�ن  اجلمع�ة،  ي�وم  غ�ايل  كاو  بران��س  تق�دمي  يت�م 

قطري�ا  ري�ال   285 ب�س�عر   ، م�س�اًء   4:00 حت�ى  ظه�ًر�   12:30
�س�نة.  12 -  6 بعم�ر  لاأطف�ال  خ�ص�م 50 %  ويق�دم  للف�رد 

للحجز ، يرجى االت�سال بنا على 44853000

�أو مرا�سلتنا على ح�ساب االن�ستغرام

jamavardoha@

مطعم »جامافار الهندي« في »شيراتون الدوحة«
يقدم برانش Khau Galli الجديد كليًا



األحد 21  نوفمبر 102021

الخطوط الجوية التركية 
“األفضل في فئة رجال األعمال”

برنامج نادي الشركات بوصفه يفوز 
كـ»أفضل نادي شركات

يتبع لخطوط جوية«

ت�س�افر  الت�ي  الركي�ة  اجلوي�ة  اخلط�وط  نال�ت 

برنام�ج  »اأف�س�ل  جائ�زة  دولي�ة  وجه�ات  اإىل 

�أي  م�ن  �أك�ر  جوي�ة«  خلط�وط  يتب�ع  �ص�ركات 

برنام�ج  ح�ص�د  فيم�ا  �أخ�رى،  جوي�ة  خط�وط 

»االأف�س�ل  جائ�زة  له�ا  التاب�ع  ال�س�ركات  ن�ادي 

ق�ر�ء  ب�س�هادة  وذل�ك  االأعم�ال«،  رج�ال  فئ�ة  يف 
 14 يف  ُتن�س�ر  والت�ي  ترافيل�ر،  بيزن��س  جمل�ة 

االأرب�ع.  الق�ارات  امت�داد  عل�ى  خمتلف�ا  اإقليم�ا 

جوائ�ز  برنام�ج  ترافيل�ر  بيزن��س  جمل�ة  وتدي�ر 

وه�ي  االأعم�ال«.  رج�ال  درج�ة  يف  »االأف�س�ل 
ت�صوي�ت  اإىل  ا�س�تناًدا  �س�نوًيا  مُتن�ح  جوائ�ز 

�أجرت�ه  ال�ذي  اال�س�تطاع  يف  املجل�ة  ق�ر�ء 

درج�ة  يف  »االأف�س�ل  وامل�س�مى  ترافيل�ر  بيزن��س 

 33 م�رور  الع�ام  ه�ذا  وي�س�ادف  االأعم�ال«..  رج�ال 

وال�ذي  ال�س�نوي،  الرنام�ج  تد�ص�ن  عل�ى  �س�نة 

ال�س�فر،  خدم�ات  مقدم�ي  �أك�ر  في�ه  ي�س�ارك 

والفن�ادق  اجلوي�ة  اخلط�وط  اأف�س�ل  ذل�ك  يف  مب�ا 
اإىل  اإ�ساف�ة  ال�س�يارات،  ��ص�تئجار  و�ص�ركات 

اجلول�ف  ومنتجع�ات  ال�والء  وبرام�ج  �ملط�ار�ت 

البحري�ة.  الرح�ات  وخط�وط 

رئي��س  �ص�رح  اخل�ر،  ه�ذا  عل�ى  وتعليًق�ا 

الركي�ة  اجلوي�ة  اخلط�وط  اإدارة  جمل��س 

ورئي��س جلنته�ا التنفيذي�ة ال�س�يد اإيلك�ر اإي�س�ي 

الركي�ة  اجلوي�ة  اخلط�وط  »ت�س�مية  قائ�ًا: 

يف  ال�س�فر  خدم�ات  مقدم�ي  اأف�س�ل  �صم�ن 

ترافيل�ر  بيزن��س  جمل�ة  ق�ر�ء  ب�س�هادة  الع�امل 

ال�س�ركات  ن�ادي  فرنام�ج  مبفاج�اأة.  لي�س�ت 

م�ن  ر�ح�ة  و�س�ائل  ي�سم�ن  بن�ا،  اخلا��س 

امل�س�هورة  الركي�ة  وال�سياف�ة  االأوىل،  الدرج�ة 

االأول  الط�راز  م�ن  اخلدم�ة  ع�ن  ف�س�ًا  عاملًي�ا، 

للم�س�افرين يف درج�ة رج�ال االأعم�ال يف جمي�ع 

الوق�ت  نف��س  يف  �ل�ص�تمر�ر  م�ع  الع�امل،  �أنح�اء 

و�ست�س�تمر  ح�دود.  دون  اأنف�س�نا  بتح�س�ن 

اأف�س�ل  ت�صدره�ا  يف  الركي�ة  اجلوي�ة  اخلط�وط 

اجلوي�ة،  املاح�ة  جم�ال  يف  العاملي�ة  ال�س�ركات 

وخدم�ة  قوي�ة  رح�ات  �س�بكة  م�ن  متتلك�ه  مب�ا 
له�ا«.  مثي�ل  ل  متف�ردة 

اجلوي�ة  اخلط�وط  �ص�ركات  ن�ادي  ويق�دم 

االأعم�ال،  رج�ال  درج�ة  يف  للم�س�افرين  الركي�ة 

مينح�ه  عم�ا  ف�س�ًا  الركي�ة،  ال�سياف�ة  اأ�سال�ة 

الوق�ت  ولأن  متنوع�ة.  مز�ي�ا  م�ن  ال�والء  برنام�ج 

ن�ادي  لعم�اء  �أهمي�ة  �لأك�ر  العام�ل  ه�و 

مز�ي�ا  م�ن  العدي�د  تق�دمي  فيت�م  ال�س�ركات، 

�ملرون�ة  خي�ار�ت  قبي�ل  م�ن  الرحل�ة،  قب�ل  م�ا 
املو�س�عة اأثن�اء �ص�ر�ء تذاك�ر الط�ران، والدخ�ول 

ووزن  اإ�س�طنبول  مط�ار  يف  ال�ركاب  �ص�الت  اإىل 

متت�ع  اإمكاني�ة  اإىل  باالإ�ساف�ة  اإ�س�ايف.  اأمتع�ة 

مقاع�د  عل�ى  مريح�ة  برحل�ة  الرنام�ج  اأع�س�اء 

�أ�ص�رة  اإىل  تتح�ول  الت�ي  االأعم�ال  رج�ال  درج�ة 

ل  جترب�ة  اإىل  رحلته�م  تتح�ول  وبذل�ك  دافئ�ة، 

الفاخ�رة  الطع�ام  وجب�ات  جان�ب  اإىل  تن�س�ى، 

يقدمه�ا  والت�ي  جوائ�ز،  ع�دة  ح�ص�دت  الت�ي 

�س�بكة  توف�ر  عل�ى  ع�اوة  اجل�و،  يف  الطه�اة 

جمان�ا.  ف�اي  ال�واي 



سافر بالسالمة
وأشعر باألمان

 استمتع برحلة آمنة مع جميع الخطوات اإلضافية التي تم
اتخاذها لضامن سالمتك وصحتك عىل منت الطائرة.

ملعرفة املزيد عن مستوى السفر لدينا و تفاصيل أخرى                               يرجى زيارة موقع turkishairlines.com
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قط�ر  يف  ال�س�ياحة  قط�اع  ع�ودة  م�ع 

ت�س�تعد  ال�سحي�ح،  م�س�اره  اإىل 

لتوف�ر  الدول�ة  يف  الفن�ادق  اأف�س�ل 

ع�ن  البعي�د  املن�زل  جترب�ة  اأف�س�ل 

ل  واإقام�ة  املحلي�ن  لل�س�ياح  املن�زل 

�أنح�اء  م�ن  ال�س�فر  ملحب�ي  ُتن�س�ى 

. مل لع�ا ا

الفاخ�رة  العط�ات  باق�ات  م�ن 

واملغام�رات  اخلا�س�ة  الطه�ي  وعرو��س 

اأن�س�طة  م�ن  جمموع�ة  اإىل  العائلي�ة 

ء. خا �ص�ر ل �

هيلت�ون  وفي�ات  منتج�ع  يوف�ر 

ال�س�احلية  الوجه�ة  بيت��س،  �س�لوى 

م�ن  غني�ة  جمموع�ة  ال�س�هرة، 

باالإ�ساف�ة  ال�س�تاء  ملو�ص�م  العرو��س 

الوطن�ي  العي�د  احتف�االت  اإىل 

�ملج�اين  الدخ�ول  ي�س�مل  القادم�ة. 

وووجب�ة  ال�سح�راء  �س�االت  اإىل 

غرف�ه  يف  لل�سي�وف  جماني�ة  اإفط�ار 

م�ن  امل�س�توحاة  اخلاب�ة  وفيات�ه 

ميك�ن  بينم�ا  العرب�ي.  الط�راز 

املنتج�ع  يف  املقيم�ن  لل�سي�وف 

باق�ة  م�ع  اإقامته�م  بتجرب�ة  االرتق�اء 

يتي�ح  مم�ا  اإقام�ة؛  ن�س�ف  ع�س�اء 

مطاع�م  يف  الطع�ام  تن�اول  له�م 

. ة ر خمت�ا

�ملدي�ر  جيلي�ز،  ت�س�ارلز  اإتي�ان  ق�ال 

هيلت�ون  وفي�ات  ملنتج�ع  الع�ام 

يف  ال�سياف�ة  م�س�تقبل  اإن  �س�لوى 

�أق�وى  ب�س�كل  و�س�يظهر  و�ع�د  قط�ر 

القي�ود  تخفي�ف  يف  الدول�ة  ب�دء  م�ع 

الع�امل  لكاأ��س  واال�س�تعداد  املحلي�ة 

جنًب�ا  العم�ل  خ�ال  م�ن   ،2022
الوطن�ي  املجل��س  م�ع  جن�ب  اإىل 

ن�روج  نح�ن  قط�ر،  يف  لل�س�ياحة 

واخلارجي�ة  املحلي�ة  لل�س�ياحة 

يق�سده�ا  كوجه�ة  واملنتج�ع 

والعم�ل  الرفي�ه  بغر��س  امل�س�افرون 

�لأو�ص�ط. ال�س�رق  �أنح�اء  جمي�ع  م�ن 

ا�س�تعداد  عل�ى  »نح�ن  و�أ�ص�اف: 

خ�ال  م�ن  بالع�امل  للرحي�ب 

مفاهي�م  م�ن  متنوع�ة  جمموع�ة 

املطاب�خ  م�ن  وامل�س�روبات  االأطعم�ة 

وال�سيني�ة  واالإيطالي�ة  العربي�ة 

نط�اق  تطوي�ر  مت  كم�ا  والعاملي�ة. 

م�ن  �س�نوات  عل�ى  بن�اًء  عرو�سن�ا 

االأطعم�ة  تف�سي�ات  ح�ول  البح�ث 

املحلي�ن  لل�سي�وف  وامل�س�روبات 

التن�وع،  ه�ذا  م�ع  والدولي�ن. 

جترب�ة  خل�ق  عل�ى  ق�ادرون  نح�ن 

ح�ٍد  عل�ى  للجمي�ع  مث�رة  طع�ام 

�ملزي�د  ا�س�تقبال  اإىل  ونتطل�ع  �ص�و�ء. 

والدولي�ن،  املحلي�ن  ال�زوار  م�ن 

الت�ي  للفر��س  ومتحم�س�ون 

الع�امل  كاأ��س  بطول�ة  �ص�توفرها 

وللمج�ال  كدول�ة  لقط�ر  الق�دم  لك�رة 

وال�سي�ايف«. ال�س�ياحي 

خا�ص�ا  مدخ�ا  املنتج�ع  يوف�ر 

كابان�ات  م�ع  وال�س�اطئ  للم�س�بح 

خا�ص�ة يف م�س�بح اخللي�ج اجلنوب�ي 

وي�وم  للف�رد  قطرًي�ا  ري�اًل   150 مقاب�ل 

فق�ط  بال�س�يدات  اخلا��س  االربع�اء 

لل�س�خ�س  قطرًي�ا  ري�اًل   399 مقاب�ل 

عاًج�ا  احلزم�ة  وتت�سم�ن  الواح�د. 

اإيفوري�ا  �ص�با  يف  و�ح�دة  �ص�اعة  مل�دة 

اإمكاني�ة  م�ع  جوائ�ز،  عل�ى  احلائ�ز 

ط�وال  احلراري�ة  املراف�ق  ا�س�تخدام 

 3 م�ن  اإيطالي�ة  ووجب�ة  الي�وم؛ 

جترب�ة  دانت�ي،  مطع�م  يف  �أطب�اق 

وال�س�اطئ،  امل�س�بح  يف  ��ص�رخاء 

اخلا�س�ة  الكابان�ات  يف  و�ل�ص�رخاء 

و�جه�ة  عل�ى  ال�سم��س  حمام�ات  �أو 

املذهل�ة. ال�س�اطئ 

�سن�س�اين  بطاق�ة  توف�ر  بينم�ا 

و150  للبالغ�ن  قطرًي�ا  ري�اًل   350(
�ا  عر�صً لاأطف�ال(  قطرًي�ا  ري�اًل 

اإىل  الدخ�ول  اإمكاني�ة  م�ع  �س�امًا 

يف  ت�اج  لي�زر  األع�اب  املائي�ة،  املاه�ي 

�ل�ص�تمتاع  م�ع  ال�سح�راء،  �س�االت 

و150  وال�س�اطئ  ال�س�باحة  بحو��س 

للماأك�والت  ر�صي�ًد�  قطرًي�ا  ري�اًل 

ري�اًل  و50  للبالغ�ن  وامل�س�روبات 

وامل�س�روبات  لاأطعم�ة  ر�صي�ًد�  قطرًي�ا 

لاأطف�ال يف دنت�ي كوت�س�ينا اتاليان�ا 

امل�س�بح. مطع�م  �أو  ن�س�مة  لوجن  �أو 

و�س�االت  املاه�ي  مدين�ة  تع�د 

وباق�ي  املغام�رات  وب�ارك  ال�سح�راء 

�أك�ر  ب�ن  م�ن  املنتج�ع  مراف�ق 

متي�ًزا  و�أكره�ا  ال�سياف�ة  عرو��س 

اإىل  باالإ�ساف�ة  �لأو�ص�ط.  ال�س�رق  يف 
فاإن�ه  الرفيهي�ة،  املنتج�ع  مراف�ق 

�جتماع�ات  م�س�احات  عل�ى  يحت�وي 

م�ا  ا�س�ت�سافة  عل�ى  الق�درة  م�ع 

ت�س�م  كم�ا  �سي�ف.   1200 اإىل  ي�س�ل 

احلديث�ة  الريا�سي�ة  االأكادميي�ة 

ع�ام  يف  �س�ُتفتتح  والت�ي  له�ا  التابع�ة 

ك�رة  وماع�ب  تدري�ب  مراف�ق   2022
اإحاط�ة  وغ�رف  داخلي�ة  وم�س�ابح  ق�دم 

وجمموع�ة  طبي�ا  ومرك�ز�  للفري�ق 

ملختل�ف  املاع�ب  م�ن  متنوع�ة 

. ت �س�ا يا لر ا

»ام  الدوح�ة  ال�وادي  فن�دق  يق�ع 

قل�ب  يف  جن�وم   5 ال��  ذو  غال�ري« 

املدين�ة  و�ص�ط  م�س�رب  ح�ي 

ويق�دم  ال�س�هر،  واق�ف  �ص�وق  مقاب�ل 

وجمموع�ة  للغ�رف  خا�ص�ة  اأ�س�عاًرا 

للمنتج�ع  الرويجي�ة  العرو��س  م�ن 

وامل�س�روبات.  واالأطعم�ة  ال�سح�ي 

حيوي�ة  منطق�ة  يف  موقع�ه  يوف�ر 

وال�راث  الثقافي�ة  باالأن�س�طة  تع�رف 

اإىل  الو�س�ول  اإمكاني�ة  م�ع  املعم�اري 

وتر�ثه�ا  قط�ر  تاري�خ  يف  م�ا  اأف�س�ل 

. �س�ر ملعا ا

ع�ام  مدي�ر  ع�كاري،  ه�اين  ق�ال 

الدوح�ة  ال�وادي  فن�ادق  جمموع�ة 

ه�و  الدوح�ة  ال�وادي  غال�ري:  اإم   -
التقالي�د  يف  متج�ذر  جن�وم   5 فن�دق 

القطري�ة  الثقاف�ة  يف  والتق�دم 

خدمات�ه  الفن�دق  يق�دم  والعاملي�ة. 

ال�س�فر  وع�س�اق  االأعم�ال  ل�س�ائحي 

القريب�ة.  ال�س�ياحية  املناط�ق  اإىل 

مطاع�م  خم�س�ة  عل�ى  ويحت�وي 

بف�س�ل   - مذه�ل  داخل�ي  وديك�ور 

توف�ر  الت�ي  �ملتمي�زة  الفن�دق  اإدارة 

يدع�م  الزواي�ا.  جمي�ع  م�ن  الر�س�ا 

قط�ر  روؤي�ة  دائًم�ا  الدوح�ة  ال�وادي 

م�ن  معه�ا  ويتما�س�ى  لل�س�ياحة 

ترويجي�ة  عرو��س  اإن�س�اء  خ�ال 

لتك�ون  الدول�ة  �حتياج�ات  تنا�س�ب 

�ص�ياحية. وجه�ة 

مبلًغ�ا  قط�ر  »خ�ص�ص�ت  و�أ�ص�اف: 

التحتي�ة  البني�ة  مل�س�اريع  �صخًم�ا 

وتتوق�ع   2022 الع�امل  كاأ��س  قب�ل 

اأع�داد  يف  مط�ردة  زي�ادة  ت�س�هد  �أن 

ت�س�بق  الت�ي  الف�رة  يف  ال�س�ائحن 

قمن�ا  الدوح�ة،  ال�وادي  يف  احل�دث. 

م�ع  الت�س�ويقية  خطتن�ا  مبواءم�ة 

الدول�ة  يف  ال�س�ياحة  ��ص�ر�تيجية 

ح�ستن�ا  نزي�د  اأنن�ا  م�ن  للتاأك�د 

لعًب�ا  نك�ون  و�أن  العادل�ة  ال�س�وقية 

يف  مزده�ر  �ص�وق  يف  وقوًي�ا  رئي�س�ًيا 

.»2022 ع�ام 

الدوح�ة  ال�وادي  ل�سي�وف  ميك�ن 

�أك�ور  ال�والء  برنام�ج  �ل�ص�تمتاع 

 25٪ له�م  يوف�ر  وال�ذي  �س�تايل،  الي�ف 

ليلت�ن  مل�دة  )االإقام�ة  االإقام�ات  عل�ى 

 )2022 اأبري�ل   30 قب�ل  االأق�ل  عل�ى 

مكاف�اأة.  نقط�ة  ملي�ون  لرب�ح  وفر�ص�ة 

واملنتجع�ات  للفن�ادق  مت�اح  الرنام�ج 

جمي�ع  يف   Accor يف  امل�س�اركة 

واإفريقي�ا  �لأو�ص�ط  ال�س�رق  �أنح�اء 

. كي�ا تر و

ال�وادي  يق�دم  نوفم�ر،  �ص�هر  خ�ال 

مقه�ى  يف  لذي�ذة  وجب�ة  الدوح�ة 

ي�س�تهر  اتيت�ود  �ملميز،كافي�ه  الفن�دق 

ال�س�اي  �أن�و�ع  اأف�س�ل  بتق�دمي  امل�كان 

واملعجن�ات  يق�اوم  ل  ال�ذي  والكع�ك 

م�ن  فري�دة  وجمموع�ة  الرقيق�ة 

الع�امل.  �أنح�اء  جمي�ع  م�ن  القه�وة 

�ملخب�وزة  الكع�كات  اإىل  باالإ�ساف�ة 

م�ن  خمت�ارة  وجمموع�ة  والطازج�ة 

وجمموع�ة  املقطع�ة  ال�سندوي�س�ات 

 175 مقاب�ل  ال�س�هية  املعجن�ات  م�ن 

يف  مب�ا  ل�س�خ�سن،  قطرًي�ا  ري�اًل 

�ملتوف�رة  املنع�س�ة  امل�س�روبات  ذل�ك 

حت�ى  م�س�اًء   3 ال�س�اعة  م�ن  يومًي�ا 

م�س�اًء.   6
خدم�ة  اتيت�ود  يق�دم  نوفم�ر،  يف 25 
الروم�ي  الدي�ك  عل�ى  احل�س�ول 

وليم�ة  مل�س�اركة  و�لأ�صدق�اء  للعائل�ة 

الدي�ك  التقليدي�ة.  ال�س�كر  عي�د 

جمي�ع  م�ع  اللذي�ذ  امل�س�وي  الروم�ي 

قطري�ا. ري�ال  ب�س�عر 599  الزرك�س�ات 

ميك�ن  روفت�وب،  انفنيت�ي  لوجن  يف 
العرو��س  م�ن  اال�س�تفادة  لل�سي�وف 

اخلمي��س  ذل�ك  يف  مب�ا  �ملث�رة، 

 5( لل�س�يدات  �ملخ�ص��س  ال�وردي 

وليل�ة  �صباًح�ا(   12 اإىل  م�س�اًء 

اإىل  م�س�اًء   5( اجلمع�ة  ي�وم  الري�رو 

م�س�اًء(.  8
الدوح�ة  كارلت�ون  ريت�ز  فن�دق  يق�دم 

العط�ات  باق�ات  م�ن  جمموع�ة 

لق�س�اء  املثالي�ة  اال�س�تثنائية 

رومان�س�ية  رحل�ة  �أو  عائلي�ة  عطل�ة 

�أ�ص�بوع  نهاي�ة  عطل�ة  �أو  ل�س�خ�سن 

االأيق�وين  الفن�دق  ه�ذا  يع�د  مريح�ة. 

االأوىل  الوجه�ة  جن�وم   5 ال��  ذو 

ل  حي�ث  االإقام�ة  ورواد  للم�س�افرين 

ولك�ن  فاخ�رة  جترب�ة  فق�ط  يق�دم 

الدوح�ة. يف  املناظ�ر  اأف�س�ل 

ت�س�تمل قائم�ة الفن�دق عل�ى »عر��س 

و�ح�دة  لليل�ة  االإقام�ة  �س�امل  عائل�ي« 

�ص�ارية  فاخ�رة  ديلوك��س  غرف�ة  يف 
يق�دم   .2021 دي�س�مر   30 حت�ى 

مل�دة  لاإقام�ة  خا�ص�ة  اأ�س�عاًرا  الفن�دق 

لي�اٍل  اأرب�ع  مل�دة  واإقام�ة  لي�اٍل  ث�اث 

حت�ى  العر��س  ي�س�ري  لي�اٍل.  و�ص�بع 

�آخ�ر  عر��س   .2021 دي�س�مر   31
وتن�اول  االأطف�ال  »اإقام�ة  ه�و  مث�ر 

االإقام�ة  �س�املة  جماًن�ا«  الطع�ام 

االأطف�ال  وقائم�ة  االإفط�ار  ووجب�ة 

.2021 دي�س�مر   30 حت�ى  ال�س�ارية 

الع�ام  �ملدي�ر  جافاخي�ا،  كارل�و  ق�ال 

الدوح�ة:  كارلت�ون  ريت�ز  لفن�دق 

بتجدي�د  موؤخ�ًر�  قمن�ا  »لق�د 
معاي�ر  اأف�س�ل  مر�ع�اة  م�ع  الفن�دق 

العالي�ة  املعاي�ر  تنعك��س  الرفاهي�ة. 

�سيوفن�ا.  ر�ص�ا  يف  للتجدي�دات 

منتج�ات  اأف�س�ل  م�ن  و�ح�دة  لدين�ا 

الدول�ة  يف  فق�ط  لي��س  الغ�رف، 

ولك�ن يف املنطق�ة باأكمله�ا. وم�ع ه�ذه 

�ل�ص�تمر�ر  اإىل  نتطل�ع  التجدي�دات، 

الت�ي  الفاخ�رة  الوجه�ة  نك�ون  �أن  يف 
يف  للم�س�افرين  املف�سل�ة  له�ا  مثي�ل  ل 
البل�دان،  م�ن  العدي�د  ويف  الدوح�ة. 

ع�ادت  ال�س�ياحة  �أن  بالفع�ل  ن�رى 

اإىل م�س�تويات ع�ام 2019 و�أن الدوح�ة 

الدولي�ة،  �لأ�ص�و�ق  يف  ق�وة  ت�زداد 

عل�ى  بن�اًء  ذل�ك  ن�رى  �أن  وميكنن�ا 

يومي�ا«. ن�س�تقبلها  الت�ي  احلج�وزات 

�س�يقدم   ،2021-2022 �ص�تاء  خ�ال 

الدوح�ة  كارلت�ون  ريت�ز  فن�دق 

الرويجي�ة  العرو��س  م�ن  جمموع�ة 

والتج�ارب الت�ي ت�ر�وح م�ن ذكري�ات 

ورح�ات  ال�س�با  جل�س�ات  اإىل  االإقام�ة 

 374 ب��  االإقام�ة  م�كان  يفخ�ر  الطه�ي. 

جمه�زة باأعل�ى و�س�ائل  �صي�وف  غرف�ة 

�أو  املدين�ة  عل�ى  اإط�االت  م�ع  الراح�ة 

فاخ�ًر�  جناًح�ا  و61  العرب�ي،  اخللي�ج 

جم�اين  ات�س�ال  م�ع  ن�ادي  غرف�ة  و42 

ا�س�تثنائية  ومطاع�م  باالإنرن�ت، 

والعاملي�ة  املحلي�ة  �ملاأك�ولت  تق�دم 

فاخ�ر  �صح�ي  ومنتج�ع  الفاخ�رة، 

و�أحو���س  حديث�ة.  بدني�ة  ولياق�ة 

وخارجي�ة. داخلي�ة  �ص�باحة 

يق�دم   ،2021 نوفم�ر   30 حت�ى 

ح�صري�ة  م�س�اج  باق�ات  الفن�دق 

جل�س�ات  خم��س  تت�سم�ن  لاأع�س�اء 

تدلي�ك باالإ�ساف�ة اإىل و�ح�دة جماني�ة 

 90 مل�دة  قط�ري  ري�ال   3500 مقاب�ل 

 60 مل�دة  قط�ري  ري�ال  و3000  دقيق�ة 

اللياق�ة  ا�س�تعادة  وجل�س�ات  دقيق�ة، 

بتدلي�ك  تتمي�ز  الت�ي  البدني�ة 

م�صم�م  دقيق�ة   60 مل�دة  الع�س�ات 

الع�سل�ي  وال�سغ�ط  التوت�ر  لتخفي�ف 

لتهدئ�ة  اأخ�ف  بع�اج  متبوًع�ا 

ري�ال   600 مقاب�ل  املتعب�ة  ال�س�اقن 

. ي قط�ر

خا�ص�ة  معامل�ة  �ا  اأي�سً الفن�دق  يق�دم 

اللح�وم  مطع�م  يف  لل�سي�وف 

دوح�ة،   STK ال�س�هر  �لأمرك�ي 

ب�ي  الرئي�س�ية  الرفي�ه  ومنطق�ة 

لوجن، ويف �س�يل �ن�د مي�ال املعروف�ن 

االأ�سيل�ة  الفرن�س�ية  الطع�ام  بقائم�ة 

الطه�ي  خ�ر�ء  �أعده�ا  الت�ي  اللذي�ذة 

. ن تق�ا باإ

فنادق قطر على استعداد تام الستقبال الجميع من داخل وخارج الدولة



13 األحد 21  نوفمبر 2021

وت�صاميمه�ا  األعابه�ا  كوي�س�ت  ��ص�توحت 

املدين�ة  تنق�س�م  اإذ  الزم�ن،  مفه�وم  م�ن 

متّث�ل  زمني�ة  اأبع�اد  ثاث�ة  اإىل  الرفيهي�ة 

قري�ة  وامل�س�تقبل.  احلا�س�ر  �ملا�ص�ي، 

ق�دمي.  عرب�ٍي  ملا��سٍ  ت�ص�ور  وه�ي  اأوريك��س، 

حلا�س�ر  انعكا��س  وه�ي  اخلي�ال،  مدين�ة 

ت�س�كل  الت�ي  الكوني�ة  اجلاذبي�ة  عجي�ب. 

ي�س�م  امل�س�تقبل.  يف  الف�س�اء  اإىل  بواب�ة 

�ص�احرة  �ص�خ�صيات  زمن�ي  ُبع�د  كل 

ال�سي�وف  ي�س�رع  عندم�ا  ق�ص�صه�ا  ت�س�رد 

جمموع�ة  �صم�ن  حما�ص�ية  مغام�رات  يف 
املع�ززة  �ملتمي�زة  واملراف�ق  االألع�اب  م�ن 

ح�ول  منه�ا  كل  و�ملتمح�ورة  بالو�س�ائط 

ق�ص�ة معّين�ة. تدع�و كوي�س�ت �صيوفه�ا اإىل 

احلا�س�ر  يف  اللع�ب  �ملا�ص�ي،  ا�ستك�س�اف 

امل�س�تقبل.  وتخّي�ل 

حمب�ي  �أن  ه�و  �لأم�ر  يف  م�ا  اأف�س�ل 

غام�رة  ب�س�عادة  �سي�س�عرون  الت�س�ويق 

موط�ن  ه�ي  كوي�س�ت  �أن  يعلم�ون  عندم�ا 

العامل�ي،  الط�راز  م�ن  مذهل�ة  رك�وب  الألع�اب 

يف  داخلي�ة  اأفعواني�ة  اأط�ول  حتت�س�ن  و�أنه�ا 

هب�وط  ب�رج  واأط�ول  اإب�ك(  )قط�ار  الع�امل 

الركاني�ة(.  )العا�سف�ة  الع�امل  يف  داخل�ي 

به�ا  تتمي�ز  الت�ي  الرك�وب  األع�اب  ب�ن  وم�ن 

)اأجنح�ة  الطائ�ر  امل�س�رح  نذك�ر  كوي�س�ت 

باملغام�رة  املل�يء  �ملتاأرج�ح  البن�دول  الق�در(، 

االأفعواني�ة  �ملتاأرجح�ة(،  )اجلاذبي�ة 
الراك�ب  فيه�ا  يتحك�م  الت�ي  االأحادي�ة 

األع�اب  م�ن  وغره�ا  الزم�ن(  )�أرجوح�ة 
املمتع�ة. املغام�رات 

بتجرب�ة  �س�ك  ب�ا  ال�سي�ف  �سي�س�تمتع 

ب�كل  وال�س�حر  بالعجائ�ب  مليئ�ة  ترفيهي�ة 

ل�ه  و�سيت�س�نى  معن�ى.  م�ن  للكلم�ة  م�ا 
“باني�ت  مطع�م  يف  �لأطب�اق  اأ�س�هى  ت�ذوق 

ع�ن  ف�س�ًا  عاملي�ًا  امل�س�هور  هولي�وود” 

“ت�امي  �ملتمي�ز  �ملتج�ر  م�ن  والهداي�ا  االألع�اب 

 . ” ي�س�ت كو

ع�ام  مدي�ر  هندريك��س،  مار�س�يل  �ص�ّرح 

ج�دً�  متحم�س�ون  “نح�ن  قائ�ًا:  كوي�س�ت، 

“اإن  و�أ�ص�اف:  قط�ر.”  يف  كوي�س�ت  لفتت�اح 

�ملتمي�زة،  واملراف�ق  �ملتط�ورة  الرك�وب  األع�اب 

الت�ي  احلن�ن  �أج�و�ء  م�ع  جن�ب  اإىل  جنب�ًا 

هولي�وود”  “باني�ت  مطع�م  اإليه�ا  ياأخذن�ا 

متن�ح  كوي�س�ت،  �ص�خ�صيات  و�ص�حر 

عب�ارة  �أّم�ا  له�ا.   مثي�ل  ل  جترب�ة  ال�سي�وف 

فل�س�فتنا،  فه�ي  �ملزي�د...”  دائم�ًا  “لدين�ا 
عل�ى  يحفزن�ا  ال�ذي  �لأ�صا�ص�ي  واإميانن�ا 

ع�ن  اأب�دًا  نتوق�ف  لكي�ا  بجه�د  العم�ل 

ب�ا  �ملزي�د”  ع�ن  “البح�ث  ف�اإن  زو�رن�ا.  اإبه�ار 

يف  دائم�ًا  كوي�س�ت  �س�ي�سع  م�ا  ه�و  ه�وادة 

اجلمي�ع  عل�ى  الرفي�ه.  ع�امل  يف  الطليع�ة 

ينطل�ق  حي�ث  كوي�س�ت،  مغام�رة  جترب�ة 

اخلي�ال اإىل م�ا ل نهاي�ة ول يتوق�ف ال�س�عور 

نفخ�ر  نح�ن  ذل�ك،  ع�ن  ف�س�ًا  باالنبه�ار. 

وه�ي  الدوح�ة،  و�ح�ة  م�ن  ج�زءً�  بكونن�ا 

موق�ع  يف  الرفي�ه  رواد  جتم�ع  ب�ارز  عن�وان 

الدوح�ة”. يف  متمي�ز 

الدوح�ة،  و�ح�ة  م�ن  ج�زء�  كوي�س�ت  ُتع�د 

الت�ي تق�ع يف م�س�رب قل�ب املدين�ة، �ملرك�ز 

ي�س�تمل  العا�سم�ة.  يف  االأول  الرفيه�ي 

املتع�ددة  �ل�ص�تخد�مات  ذو  الفاخ�ر  امل�س�روع 

ت�ري  باني�ان  فن�دق  عل�ى  ال�س�املة  والوجه�ة 

واأجنح�ة  جن�وم  اخلم��س  فئ�ة  م�ن  املذه�ل 

ومتج�ر  الرائع�ة  ال�س�كنية  ت�ري  باني�ان 

“برينت�ان”،  �ملرم�وق  الفرن�س�ي  �لأزي�اء 

الداخلي�ة  الرفيهي�ة  املدين�ة  و”كوي�س�ت” 

�س�ينما  و�ص�الت  قط�ر  يف  نوعه�ا  م�ن  االأوىل 

للبولين�ج. ومرك�ز  �ملتط�ورة  فوك��س 

له�ا  مثي�ل  ل  جترب�ة  �ملزي�د...  ترقب�و� 

! ك�م ر نتظا با

»كويست«.. وجهة ترفيهية ال مثيل لها في قطر! 

“واحة  مشروع  في  أبوابها  فتحت  قطر،  في  ترفيهية  مدينة  أول  كويست، 
الدوحة” في مشيرب  في يوليو ٢٠٢١.  

مربع،  متر   ٣٢,٠٠٠ مساحتها  تبلغ  جديدة  داخلية  ترفيهية  وجهة  كويست  تعّد 
ووجهة  لعبة   ٣٠ من  أكثر  كويست  تضم  العمرية.  الفئات  مختلف  تُناسب 
ترفيهية متنوعة تقّدم مزيجًا من ألعاب التشويق والحماس وألعاب المحاكاة 
التي يتم التحكم بها عن طريق الوسائط وتجارب الواقع االفتراضي وألعاب 
تقدم  التي  للعائالت  مناسبة  ومرافق  الصغار  لألوالد  المخصصة  الركوب 

جميعها تجربة ال مثيل لها في الدوحة.
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{ كابادوكيا{ برلن

} مرمي اجلليطي

�أجو�وؤه�ا  له�ا  ال�س�تاء  ف�س�ل  يف  ال�س�ياحة 

الوجه�ات  عل�ى  النا��س  فتز�ح�م  اخلا�س�ة، 

يجع�ل  ال�سي�ف  ف�س�ل  خ�ال  ال�س�ياحية 

اله�دوء  ع�ن  الباحث�ن  م�ن  العدي�د 

اأج�ل  م�ن  ال�س�توية  ال�س�ياحة  يف�سل�ون 

والت�ي  الطبيعي�ة  باملناظ�ر  �ل�ص�تمتاع 

باكت�س�ائها  اأجم�ل  تك�ون  العدي�د  ر�أي  يف 
املناط�ق  م�ن  بداي�ة  البي�س�اء.  احلل�ة 

والينابي�ع  ال�س�توية  والريا�س�ات  اجلبلي�ة 

اإىل  الثل�وج  قل�ب  يف  �ملر�مي�ة  احل�ارة 

متهي�دا  �ملو�ص�مية  واالحتف�االت  �ملهرجان�ات 

خ�ال  ال�س�فر  جدي�د.  ع�ام  ال�س�تقبال 

م�ن  فري�دة  مغام�رة  ه�و  ال�س�تاء  ف�س�ل 

عن�د  خا�ص�ة  تن�س�ى  ل  وجترب�ة  نوعه�ا 

لتف�سي�ات  وفق�ا  املنا�س�بة  الوجه�ة  �ختي�ار 

امل�س�افر. واأذواق 

نيبال
عل�ى  الواقع�ة  البل�دان  م�ن  و�ح�دة  ه�ي 

يجعله�ا  مم�ا  الع�امل،  يف  ارتف�اع  اأعل�ى 

�ص�حًر�  �لآ�ص�يوية  الوجه�ات  �أك�ر  م�ن 

م�ن  ثماني�ة  متتل�ك  حي�ث  وجاذبي�ة، 

الع�امل،  يف  جب�ال  ع�س�رة  اأعل�ى  ب�ن 

ملحب�ي  مثالي�ة  وجه�ة  نيب�ال  وُتع�د 

املغام�رة،  ع�ن  والباحث�ن  اجلب�ال  ت�س�لق 

�س�اهقة  اإيفر�س�ت  وقم�م  الهيماالي�ا  ب�ن 

ال�س�احرة،  والودي�ان  الت�ال،  م�ع  االرتف�اع، 

الرائع�ة.  �لأنه�ار  �أر�صه�ا  يتخل�ل  الت�ي 

وي�س�تمر  دي�س�مر  �ص�هر  يف  ال�س�تاء  ياأت�ي 

يت�س�م  ال�ذي  فر�ي�ر،  �ص�هر  حت�ى 

درجاته�ا  اأق�س�ى  يف  ت�س�ل  الت�ي  برودت�ه 

الثل�وج  تك�س�و  وحينه�ا  ال�سف�ر،  حت�ت  اإىل 

ال�س�اهقة. وجباله�ا  الب�اد  �أرج�اء 

بع��س  م�ع  بالثل�وج  املغط�اة  اجلب�ال  تق�دم 

للتن�زه  مثالًي�ا  مكاًن�ا  ال�سم��س  اأ�س�عة 

بح�رة  وتع�رف  الطبيع�ة.  جم�ال  وجترب�ة 

جترب�ة  واأف�س�ل  واجلم�ال  باله�دوء  بوخ�ارا 

م�ن  امل�كان  ه�ذا  طويل�ة.  مل�س�افات  للم�س�ي 

�سا�س�ل  م�ن  الب�اد،  يف  �لأماك�ن  اأجم�ل 

اجلميل�ة. البح�رة  اإىل  الرائع�ة  اجلب�ال 

�أ�صا�ص�ي،  �أم�ر  ه�و  ايفر�س�ت  جب�ل  زي�ارة 

وكان�ت  الطبيع�ة  حمب�ي  م�ن  كن�ت  اإذا 

فيمكن�ك   ، اأحام�ك  وجه�ة  ه�ي  اإيفر�س�ت 

عل�ى    .Everest Panorama Trek �ختي�ار 

نظ�رة  اإلق�اء  ميكن�ك   ، الرحل�ة  ه�ذه  ط�ول 

ت�س�ت�سيف  الت�ي  والق�رى  االأدي�رة  عل�ى 

التاريخي�ة. الق�س��س  م�ن  كب�ًر�  ع�دًدا 

�لأماك�ن  اأف�س�ل  م�ن  و�ح�دة  ه�ي  نيب�ال 

توف�ر  حي�ث  ال�س�تاء  ف�س�ل  خ�ال  للزي�ارة 

م�ن  العدي�د  م�ع  جن�ب  اإىل  جنًب�ا  اجلب�ال 

للم�س�افر.  جترب�ة  اأف�س�ل  الرح�ات  مراف�ق 

العتيق�ة  واجلب�ال  واالأدي�رة  الق�رى  كل 

ترويه�ا. بق�س�ة  تتمي�ز 

سويسرا )لوزيرن(
يف  �لأن�و�ر  مدين�ة  �أو  لوزي�رن  تعت�ر 

الثل�ج،  لع�س�اق  االأن�س�ب  الوجه�ة  ال�س�تاء 

يف  بالثل�ج  �ل�ص�تمتاع  م�ن  اأجم�ل  م�ا 
منتجع�ات  تظه�ر  حي�ث  �سوي�س�را؟  قل�ب 

احلقيق�ي  تنوعه�ا  ال�س�توية  الريا�س�ات 

والتزحل�ق  التزل�ج  منح�درات  اإىل  باالإ�ساف�ة 

الزالج�ات،  وم�س�ارات   ، اجللي�د  عل�ى 

الثل�ج  عل�ى  الريف�ي  التزل�ج  وم�س�ارات 

ومم�ر�ت  الثلجي�ة  االأحذي�ة  وم�س�ارات   ،
الريا�س�ات  وجه�ات  ال�س�توية:  امل�س�اة 

منطق�ة  يف  جتده�ا  الفري�دة  ال�س�توية 

لوزي�رن. بح�رة 

ت�س�تهر  ��ص�رخاًء،  �أك�ر  ولتجرب�ة 

قل�ب  يف  ال�س�اخنة  بحماماته�ا  املنطق�ة 

مذهل�ة  جبلي�ة  ببانورام�ا  حماط�ة  الثل�وج 

ه�و�ء  و�ص�ط  لوزي�رن  بح�رة  منطق�ة  يف 
املنع��س. اجلب�ل 

لوزي�رن  فت�س�يء  الكري�سما��س  خ�ال  �أم�ا 

م�ن  ق�ص��س  ع�ن  لتك�س�ف  �ملبه�رة  �أنو�ره�ا 

اخلا�س�ة  اجل�والت  وتوف�ر  ج�س�ر،  كل  ور�ء 

م�س�لية  حكاي�ات  ل�س�ماع  مث�رة  فر�ص�ة 

وعاداته�ا. املدين�ة  ع�ن 

تركيا )كابادوكيا(
لل�س�ائح  ميك�ن  الت�ي  �لأماك�ن  اأجم�ل  م�ن 

ف�س�ل  خ�ال  تركي�ا  يف  به�ا  ي�س�تمتع  �أن 

م�ن  اجلميل�ة  املنطق�ة  ه�ذه  ال�س�تاء، 

م�ن  وق�ت  �أي  يف  لزيارته�ا  منا�س�بة  تركي�ا 

انخفا��س  م�ع  ال�س�تاء  ف�س�ل  ويف  ال�س�نة، 

املناظ�ر  بع��س  تب�دو   ، والزح�ام  االأ�س�عار 

املدين�ة  فتتمي�ز  �ص�حرً�.  �أك�ر  الطبيعي�ة 

وب�رودة  اجلميل�ة  ال�سخري�ة  بت�س�كياتها 

املنط�اد  برح�ات  تع�رف  كم�ا  طق�س�ها، 

الطبيعي�ة  املناظ�ر  لروؤي�ة  املدين�ة  ح�ول 

املتكد�س�ة.  والثل�وج 

ف�ا  �ص�حرية،  جتري�ة  يف  التفك�ر  عن�د 

اله�واء  منط�اد  رك�وب  لتجري�ة  مثي�ل 

ملحمي�ة  طبيعي�ة  مناظ�ر  ف�وق  ال�س�اخن 

باالإ�ساف�ة  ال�س�توية،  كابادوكي�ا  يف 
الودي�ان  ع�ر  اخلي�ل  رك�وب  اإىل 

ارتفاعاته�ا  جمي�ع  لك�ون  ونظ�ًرا  الثلجي�ة. 

يف  اإدارته�ا  ج�ًد�  ال�س�هل  فم�ن  منخف�س�ة، 

و�س�ائل  كل  توف�ر  حي�ث  م�ن  ال�س�تاء 

لل�زوار. ال�س�امة 

م�ن  بالعدي�د  كابادوكي�ا  تتمت�ع  كم�ا 

كن�ت  �ص�و�ء  �ملمت�ازة.  الت�س�وق  فر��س 

رائ�ع،  مزخ�رف  ب�س�اط  �ص�ر�ء  يف  ترغ�ب 

اأعم�ال  �أو  جميل�ة،  عثماني�ة  فواني��س  �أو 

هد�ي�ا  �أو  تقليدي�ة،  تركي�ة  يدوي�ة 

م�ن  الع�س�رات  �ص�تجد  �أخ�رى،  تذكاري�ة 

واأو�سي�س�ار. ج�ورمي  يف  �ملمت�ازة  �ملتاج�ر 

كندا )بانف ألبرتا(
امل�كان  ع�ن  ت�س�اءلت  �أن  ل�ك  �س�بق  ه�ل 

�أك�ر  عل�ى  في�ه  العث�ور  ميكن�ك  ال�ذي 

ق�د  �ص�حرً�؟  ال�س�توية  العجائ�ب  جت�ارب 

ال�س�مايل  القط�ب  �أن  الف�ور  عل�ى  تظ�ن 

ه�ي  األرت�ا  بان�ف  ولك�ن  جدي�ر،  مناف��س 

مريح�ة  �ص�توية  لرح�ات  �لأق�وى  �ملر�ص�ح 

للجمي�ع. ومث�رة  واأنيق�ة  و�ص�احرة 

جب�ال  ف�وق  بالهيلكوب�ر  رحل�ة  م�ن  بداي�ة 

ال�س�تاء. خ�ال  روك�ي 

وتزي�ن  تزخ�ر  املنطق�ة  يف  ال�س�ماء 

لي�ايل  خ�ال  امللون�ة  والطي�وف  بالنج�وم 

ع�ن  تك�س�ف  الت�ي  ال�سافي�ة   ال�س�تاء 

ت�س�تهر   . القطب�ي  وال�س�فق  التبان�ة  درب 

و�أماك�ن  املظلم�ة  ب�س�مائها  بان�ف  مدين�ة 

Min- وبح�رة   Vermilion بح�رات  لمث� 

�أماك�ن  وه�ي   Bow وبح�رة   newanka
املذهل�ة. اللي�ل  �ص�ماء  اللتق�اط  مثالي�ة 

)برلين( ألمانيا 
البع��س  يف�سله�ا  ل  ب�سف�ة  �أملاني�ا  تتمت�ع 

ولكنه�ا  ق�ص�رة،  مدت�ه  ال�سي�ف  �أن  وه�ي 

م�ا،  نوع�ا  ومعت�دل  داف�ئ  من�اخ  ذات 

االأل�ب  جلب�ال  ذل�ك  يف  الف�س�ل  ويع�ود 

يوج�د  ل  حي�ث  به�ا،  حتي�ط  الت�ي 

بح�ر  يف  املي�اه  عل�ى  و�ح�د  منف�ذ  �ص�وى 

يف  خمتلف�ة  فه�ي  برل�ن  �أم�ا  ال�س�مال. 

ف�س�ل ال�س�تاء، فتتجم�د البح�رات، ويف 

وتع�رف  دافئ�ا.  اله�واء  يك�ون  ذات�ه  الوق�ت 

واملعار��س  وامل�س�ارح  باملقاه�ي  برل�ن 

ويق�ام  العدي�دة،  املي�اد  اأعي�اد  و�أ�ص�و�ق 

العامل�ي  �ملهرج�ان  برل�ن  يف  �س�نة  كل 

التج�ول  ل�ك  يتي�ح  ال�ذي  املن�وع،  ال�س�نوي 

الطع�ام  م�ن  خمتلف�ة  �أن�و�ع  وجترب�ة 

اللذي�ذ  ك�رمي  االآي��س  �أو  التف�اح  كفطائ�ر 

يع�ود  ال�ذي  اأين�س�تاين  مقه�ى  يف  امل�س�هور 

ف�س�ل  يف  فرل�ن  ع�س�ر،  التا�س�ع  للق�رن 

والريا�س�ة،  للمغام�رة  لي�س�ت  ال�س�تاء 

يف  الرومان�س�ية  م�ن  �أوق�ات  لق�س�اء  اإمن�ا 

معت�دل. �ص�توي  ج�و 

سحر السياحة سحر السياحة 
الشتوية لتجربة الشتوية لتجربة 

المثيل لهاالمثيل لها

{ نيبال{ )بانف األرتا

{ �سوي�سرا



فن�دق  يف  الرئي�س�ي  الفن�دق  مطع�م  “ت�سوي�س�ز”،  اأطل�ق 

منطق�ة  يف  الواق�ع  الدوح�ة،  اأوريك��س  ريجن�س�ي  حي�اة 

البح�ر  حو��س  دول  ماأك�ولت  ليل�ة  الق�دمي،  �ملط�ار 

ولغاي�ة  م�س�اء   6:30 م�ن  ثاث�اء  ي�وم  كل  وذل�ك  �ملتو�ص�ط 

جدي�د�  مفهوم�ا  خاله�ا  م�ن  لي�سي�ف  م�س�اء،   10:30
به�ا. ��ص�تهر  لطامل�ا  الت�ي  �ملمي�زة  الطع�ام  لتج�ارب 

متنوع�ة  لي�ايل  �لأ�ص�بوع،  م�د�ر  عل�ى  “ت�سوي�س�ز”،  يوف�ر 

م�ن  �ملاأك�ولت  ذواق�ة  تطلع�ات  تلب�ي  وممي�زة  وفري�دة 

خمي��س،  كل  البحري�ة  �ملاأك�ولت  ليل�ة  مث�ل  زواره، 

كل  نه�ار  كوزموبوليت�ان  العامل�ي  الرن��س  وبوفي�ه 

االأربع�اء  م�س�اء  العامل�ي  الع�س�اء  وبوفي�ه  جمع�ة، 

ال�س�هر  اليوم�ي  االإفط�ار  بوفي�ه  اإىل  باالإ�ساف�ة  واجلمع�ة، 

الدوح�ة  يف  للفط�ور  بوفي�ه  اأف�س�ل  جائ�زة  ح�ص�د  وال�ذي 

.2021 قط�ر  فاك�ت  جوائ�ز  حف�ل  يف 
متنوع�ة  ت�س�كيلة  اجلدي�دة  �ملاأك�ولت  ليل�ة  وت�س�م 

دول  �أنح�اء  كاف�ة  م�ن  والطازج�ة  ال�س�هية  �لأطب�اق  م�ن 

�سي�س�تمتع  حي�ث  �ملتو�ص�ط،  االأبي��س  البح�ر  حو��س 

�ملطب�خ  خ�ال  م�ن  املطع�م  طه�اة  م�ع  ويتفاعل�ون  ال�سي�وف 

متنوع�ة  �أطباق�ا  ي�س�م  ال�ذي  ال�س�امل  والبوفي�ه  املفت�وح 

و�آ�ص�يا  وتركي�ا  واإ�س�بانيا  وفرن�س�ا  واإيطالي�ا  اليون�ان  م�ن 

. ه�ا غر و

�ل�ص�تمتاع  م�ن  “ت�سوي�س�ز”  �صي�وف  �س�يتمكن  كم�ا 

الت�ي  �ملاأك�ولت  وت�س�كيلة  للمطع�م  الع�سري�ة  باالأج�واء 

خمت�ارة  جمموع�ة  خ�ال  م�ن  ممي�زً�  طابع�ًا  تعك��س 

اإىل  و�ص�وًل  واملتنوع�ة  الطازج�ة  واملقب�ات  الزيت�ون،  م�ن 

وطاج�ن  ال�س�هية،  و�ملحا�ص�ي  املقرم��س،  ال�سيبا��س 

ال�س�جق،  م�ع  الرك�ي  واخلب�ز  املغرب�ي،  ال�س�اأن  حل�م 

الكرمي�ة  ب�سل�س�ة  والدج�اج  اليوناني�ة،  الكو�س�ا  وفطائ�ر 

والبايي�ا  الفرن�س�ية،  الطريق�ة  عل�ى  والطرخ�ون 

ري�ال   200 مقاب�ل  ه�ذا  كل  الكث�ر.  وغره�ا  االإ�س�بانية 

الغازي�ة. امل�س�روبات  �س�اما  للف�رد  قط�ري 

ع�ام  مدي�ر  جونزالفي�ز،  جولي�ان  ق�ال  املنا�س�بة  ه�ذه  يف 
ماأك�ولت  “اإن  الدوح�ة:  اأوريك��س  ريجن�س�ي  حي�اة  فن�دق 

وطازج�ة  ب�س�يطة  �ملتو�ص�ط  االأبي��س  البح�ر  حو��س  دول 

ل  ممي�زً�  �ص�يئًا  نق�دم  �أن  ن�ود  نكهاته�ا.  يف  ومتنوع�ة 

�أمت�ع  لق�س�اء  �سيوفن�ا  برعاي�ة  التزامن�ا  فق�ط  يعك��س 

م�ن  ولذي�ذة  �صحي�ة  جمموع�ة  لتوف�ر  ب�ل  �لأوق�ات، 

وتطلع�ات  االأذواق  كاف�ة  تلب�ي  الت�ي  االأطعم�ة  خمتل�ف 

. ال�سي�وف”

الدوح�ة  اأوريك��س  ريجن�س�ي  حي�اة  فن�دق  مطع�م  ويرك�ز 

و�ص�ط  ر�قي�ة  خدم�ة  توف�ر  عل�ى  “ت�سوي�س�ز”،  الرئي�س�ي 

رغب�ات  لتلبي�ة  ال�سياف�ة  بك�رم  تتمي�ز  رائع�ة  �أج�و�ء 

االإج�راءات  كاف�ة  اتخ�اذ  م�ن  التاأك�د  م�ع  ال�سي�وف، 

للتعام�ل  ال�سحي�ة  و�ل�ص�ر�طات  و�لحر�زي�ة  الوقائي�ة 

طع�ام  جترب�ة  توف�ر  ل�سم�ان  كوفي�د19-  فرو��س  م�ع 

اآمن�ة. بيئ�ة  يف  ا�س�تثنائية 

كل يوم ثالثاء في مطعم “تشويسز”

حياة ريجنسي أوريكس الدوحة يطلق 
ليلة مأكوالت الدول المتوسطية

إقامة � تُنسى في انتظارك في الوادي الدوحة - مجموعة فنادق إم غاليري.

MGALLERY. STORIES THAT STAY

Msheireb Downtown Doha | Email: reservations.alwadihotel@accor.com | Tel: +974 4009 9999

استرخ ، أعد شحن طاقتك واحصل على ا�لهام.

متع نفسك في جوهر الضيافة القطرية مع مستوى � مثيل له من الفخامة والخدمة من فئة الخمس نجوم.
يقع فندق الوادي في قلب الدوحة ، ويحتفل بروح المدينة الحديثة بغرف وأجنحة فاخرة ،

ومطاعم فخمة واستثنائية ، وصالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات ، ومسبح منعش ، ومنتجع صحي مريح.
اكتشف مزيجًا مميز من التراث القطري والتصميم المعاصر لخلق لحظات � تُنسى.
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 الطـعم الحـقيقي
لجـورجيـا

 7047 3687
fb.reservations.tswq@tivolihotels.com 

يـومـــيا
4 مساًء - 11:30 مساًء

فنــدق المرقــاب ، ســوق واقــف ،  الدوحــة - قطــر 

مطعم التراس في سوق واقف يعود مجددا بقائمة 
 طعــام جورجيــة جديــدة ومتنوعة مع أشــهر 

المأكوالت الوطنية الجورجية األصيلة.
 تفضلوا بزيارتنا لإلستمتاع بتجربة مميزة

 في المطعم الجورجي
الوحيد في قطر.

واق�ف  �ص�وق  قل�ب  يف  موقعه�ا  بف�س�ل 

فن�ادق  تع�د  باحلي�اة،  الناب��س  التاريخ�ي 

الوجه�ة  الثم�ان  مبن�س�اآتها  واق�ف  �ص�وق 

تاري�خ  ع�ن  الباحث�ن  لل�زوار  املثالي�ة 

قط�ر.  دول�ة  وعر�ق�ة  وح�س�ارة 

وث�ر�ء  االأ�سي�ل،  �ملا�ص�ي  بعب�ق  متزين�ًا 

امل�اذ  واق�ف  �ص�وق  يعت�ر  �ملبه�ر،  حا�س�ره 

واملقيم�ن  للمواطن�ن  و�لجتماع�ي  الثق�ايف 

ولل�س�ياح واملت�س�وقن لا�س�تمتاع بكاف�ة �أروق�ة 

كان  اإن  جمالي�ات  م�ن  ب�ه  متت�از  وم�ا  ال�س�وق 

تن�وع  �أو  املعم�اري  الت�سمي�م  م�س�توى  عل�ى 

م�ن  العدي�د  اىل  باالإ�ساف�ة  التجاري�ة  املح�ال 

زي�ارة  م�ن  جتع�ل  الت�ي  �لأخ�رى  العوام�ل 

الدوح�ة.  زي�ارة  اأثن�اء  ملح�ة  �ص�رورة  ال�س�وق 

واق�ف  ل�س�وق  �ل�ص�ر�تيجي  �ملوق�ع  وبف�س�ل 

جدر�ن�ه  ب�ن  ي�س�م  وم�ا  الدوح�ة  قل�ب  يف 
مبختل�ف  �ملتخ�ص�ص�ة  القدمي�ة  املح�ات  م�ن 

ال�س�جاد،  اإىل  احلري�ر  م�ن  التجاري�ة  االأعم�ال 

والعط�ور  العرب�ي  والع�ود  والبه�ارات،  والتواب�ل 

يف  واق�ف  �ص�وق  فن�ادق  عك�س�ت  وغره�ا، 

حت�ى  للدول�ة  الغن�ي  االإرث  ت�صميمه�ا 

ال�سياف�ة  ملحب�ي  �أ�صا�ص�يًا  مق�س�دًا  �أ�صبح�ت 

ميك�ن  كم�ا  االأ�سيل�ة،  العربي�ة  القطري�ة 

اأثن�اء  �ل�ص�تمتاع  اإقامته�م  خ�ال  ل�سيوفه�ا 

االإب�داع  عل�ى  واطاعه�م  ال�س�وق  يف  جتواله�م 

جه�ة  م�ن  والعراق�ة  ال�راث  ب�ن  �مل�زج  يف 
�أخ�رى. جه�ة  م�ن  املعا�س�رة  والنفح�ة 

املطلق�ة  بالراح�ة  متيزه�ا  جان�ب  اإىل 

واق�ف  �ص�وق  فن�ادق  تع�د  والرفاهي�ة، 

�لل،  ب�س�م  فن�ادق:  ثماني�ة  م�ن  جمموع�ة 

والب�دع،  واجل�س�رة،  واأرميل�ة،  و�ملرق�اب، 

توف�ر  والت�ي  وجن�د  وم�س�رب،  واجلم�رك، 

الثق�ايف  �ملرك�ز  اإىل  ل�ه  مثي�ل  ل  و�ص�وًل 

يف  باحلي�اة  الناب��س  والتج�اري  والتاريخ�ي 

وامل�اذ  االأمث�ل  امل�كان  اأي�س�ًا  وتع�د  املدين�ة، 

�ل�ص�رخاء  ع�ن  الباحث�ن  لل�سي�وف  �ملث�ايل 

ع�ن  بعي�دًا  املحلي�ة  بالثقاف�ة  واالت�س�ال 

و�سو�سائه�ا. املدين�ة  �صخ�ب 

�ص�وق  فن�ادق  ت�س�م  ذك�ر  م�ا  اإىل  باالإ�ساف�ة 

العاملي�ة،  �ملطاع�م  �أع�رق  م�ن  نخب�ة  واق�ف 

�ملتخ�ص��س  “البي�ازا”  ب�ن  م�ا  تتن�وع  والت�ي 

بطب�ق  يتمي�ز  وال�ذي  االإيطالي�ة  باملاأك�والت 

و”�ملطب�خ”  املتع�ددة،  بنكهات�ه  البين�س�ا 

الهندي�ة،  �ملاأك�ولت  ملحب�ي  االأمث�ل  الوجه�ة 

والوحي�د  االأول  اجلورج�ي  املطع�م  و”الرا��س” 

�ل�ص�تمتاع  فر�ص�ة  يوف�ر  ال�ذي  الدوح�ة  يف 
باالإ�ساف�ة  االأ�سيل�ة.  اجلورجي�ة  بالنكه�ة 

اخلارجي�ة  اجلل�س�ات  ذات  “ال�س�رفة”  اإىل 

منظ�ر  م�ع  طع�ام  جترب�ة  اأف�س�ل  توف�ر  الت�ي 

مدين�ة  اأف�ق  عل�ى  متمي�زة  واإطال�ة  الغ�روب 

املغربي�ة  �ملاأك�ولت  بي�ت  و”اأرغ�ان”  الدوح�ة، 

احلائ�ز عل�ى اأرق�ى اجلوائ�ز املحلي�ة والعاملي�ة، 

االأمث�ل  امل�كان  باتي�س�ري”  “ل  مقه�ى  وبالطب�ع 

ال�س�هية. و�لأطب�اق  احللوي�ات  لع�س�اق 

الن�زالء  لكاف�ة  ميك�ن  ه�ذا،  اإىل  باالإ�ساف�ة 

ا�س�تخدام  واق�ف  �ص�وق  فن�ادق  م�ن  �أي  يف 
حي�ث  الثماني�ة.  الفن�ادق  كاف�ة  يف  املراف�ق 

ريا�صي�ة   �سال�ة  “اجل�س�رة”  فن�دق  يوف�ر 

حم�ام  م�ع  و�ص�با  واق�ف،  �ص�وق  عل�ى  تط�ل 

اأي�س�ًا  “�ملرق�اب”  يوف�ر  فيم�ا  اأ�سل�ي،  مغرب�ي 

الطل�ق  اله�واء  يف  وم�س�بحا  ريا�صي�ة،  �سال�ة 

�ل�ص�رخاء. حلظ�ات  ببع��س  لا�س�تمتاع 

�ص�وق  فن�ادق  جمموع�ة  وتعت�ر  ه�ذا 

و�لأ�صدق�اء  للعائ�ات  املثالي�ة  الوجه�ة  واق�ف 

م�ن  ب�دءًا  ال�س�تاء  مبو�س�م  لا�س�تمتاع 

اله�واء  يف  الطع�ام  بتن�اول  م�رورً�  االإقام�ة 

ال�س�با  مبراف�ق  �ل�ص�تمتاع  اإىل  و�ص�وًل  الطل�ق 

واق�ف.  �ص�وق  اكت�س�اف  واإع�ادة  الفاخ�رة 

اخلدم�ة  م�س�تويات  اأعل�ى  اإىل  باالإ�ساف�ة 

الفائق�ة،  الراح�ة  وو�س�ائل  امل�س�توى  العاملي�ة 

ل  عطل�ة  لق�س�اء  فر�ص�ة  لل�سي�وف  يوف�ر  مم�ا 
اأحبائه�م. م�ع  ُتن�س�ى 

موؤخ�رً�  ح�ازت  واق�ف  �ص�وق  فن�ادق  �أن  يذك�ر 

�ختي�ار  جوائ�ز  الت�وايل  عل�ى  الراب�ع  وللع�ام 

يف  ترافيل�ر  نا�ص�ت  كون�دي  جمل�ة  ق�ر�ء 

 ،2021 لع�ام  والثاث�ن  الرابع�ة  ن�س�ختها 

�سعي�د  عل�ى  الثال�ث  �ملرك�ز  حقق�ت  حي�ث 

�لأو�ص�ط  ال�س�رق  ملنطق�ة  فن�ادق  اأف�س�ل 

للمرك�ز  بتبوئه�ا  العاملي�ة  مكانته�ا  ور�ص�خت 

عاملي�ًا. االأف�س�ل  �صم�ن   13

فنادق سوق واقف
الوجهة المثالية في قلب الدوحة التراثي



 الحيدر للسياحة والسفر متخصصون في الرحالت الخارجية.
 في فترة قصيرة من الزمن ، اكتسبت سمعة باعتبارها
 وكالة تساعد الركاب في المقام األول. الحيدر للسفر
ا تاجر جملة محلًيا ودولًيا تذاكر بيع

ً
 والسياحة هي أيض

الوجهات في جميع أنحاء العالم

عنوان: : booking@alhaidertravel.comالبريد اإللكتروني: (Ext 395, 342,347) 4442251 974+هاتف حيدر القابضة ،  الدائري الثالث (مبنى رقم 255)

*

مساعدة التأشيرة في جميع أنحاء العالم 
التأمين في جميع أنحاء العالم

الحجر الفندقي 
حجز الفندق

برامج سياحية 
تذاكر العمال 

*
*
*
*
*

خدماتنا :

 فندق شاطئ السلطان هو منتجع جميل ومثير يضم 181 غرفة بما
 في ذلك األجنحة ، ويتميز بتصميم فريد وحديث ومفتوح ويوفر

للضيوف إطالالت غير منقطعة على الخليج العربي
 أفضل فندق خمس نجوم

في المنطقة العربية

reservation@alsultanbeachresort.com : البريد اإللكتروني : www.alsultanbeachhotel.qaالخور، الدوحة قطر: 40417111 974+هاتف : 60002صندوق البريد موقع الكتروني
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يف  �ملتو�ج�د    My Space مقه�ى  يجم�ع 

لو�س�يل  الدوح�ة  �سويت��س  �ص�تايريدج 

والدولي�ن  املحلي�ن  �مل�صمم�ن  ب�ن 

و�ح�دة،  م�س�احة  يف  والقادم�ن  ال�ساعدي�ن 

�ل�ص�تمتاع  اأثن�اء  ال�سي�وف  لي�ستك�س�فها 

جمموع�ة  وت�ر�وح  �س�اخنة،  مب�س�روبات 

املاب��س  �أزي�اء  م�ن  حالًي�ا  �ملتوف�رة  العنا�س�ر 

والعناي�ة  املن�زيل  والديك�ور  واالإك�س�س�وارات 

والقط�ع  والعط�ور  وال�س�موع  بالب�س�رة 

. لفني�ة ا

جمل�ة  م�ع  بالتع�اون  االإط�اق،  حف�ل  وح�س�ر 

جميل�ة، موؤث�رون ومدون�ون حملي�ون �أتيح�ت 

ت�سم�ن  حي�ث  �مل�صمم�ن..  لق�اء  فر�ص�ة  له�م 

بوا�س�طة  وحيوي�ة  �ص�احرة  عرو�ص�ًا  احلف�ل 

لعب�ة  اإىل  باالإ�ساف�ة  ال�سام�ت  التمثي�ل 

ال�سي�وف  ف�از  حي�ث  العجل�ة”،  “ل�ف  ت�دور 

.My Space م�ن  مقدم�ة  بهداي�ا 

الع�ام  �ملدي�رة  الزه�ار،  �س�هى  و�أك�دت 

�أن  لو�س�يل  الدوح�ة  �سويت��س  ل�س�تايردج 

 My Space Café & Concept اإط�اق  جن�اح 

ويتوا�س�ل  البداي�ة،  �ص�وى  لي��س   Store
خمتل�ف  �ص�يء  تق�دمي  ملوا�سل�ة  اله�دف 

وممت�ع. ومبتك�ر 

يف  حالًي�ا  املعرو�س�ة  التجاري�ة  العام�ات 

 Moudi Boutique، BO TA NY، املقه�ى ه�ي

KnK Kreations، Tina’s Fashion Acces-
 Clay،رم�وز بامي�ا  م�ن   sories، Le Bag
 Encounters، Paula Bouffard ، YOOK
 ، Shubba Design ، Anette، The Soleil
 Project ، Elle Zee Creations ، Aeylife ،

929design ، Kinam Artisan Oud & Per-
 fume ، Elisabietta Collection، born in

.Coobee و   ،  Qatar ، See Eyecare

عالمات تجارية محلية وعالمية في مكان واحد وتجربة ال مثيل لها

مقهى My Space  يفتح أبوابه في ستايبريدج سويتس الدوحة لوسيل
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ترحب أجنحة ستايبريدج سويتيس الدوحة لوسيل بك في منزلك
 بمجموعة من األجنحة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو 
ثالث غرف مجهزة بالكامل إلقامة مريحة قصيرة أو طويلة األمد. 

يقع الفندق في مدينة لوسيل التي تبعد 30 دقيقة عن مطار حمد 
الدولي و 10 دقائق عن استاد لوسيل الشهير الذي سوف يستضيف 

كأس العالم لكرة القدم في 2022.

اكتشف الراحة في المسبح الخارجي وحافظ على رشاقتك في مركز 
اللياقة البدنية األكثر حداثة. يمكنك أيضًا اإلستمتاع بتجربة فريدة من 

My Space Cafe & Concept Store نوعها في
 حيث يمكنك التسوق وتذوق القهوة والوجبات الخفيفة. 

تبضع من Grab & Go للحاجات والوجبات السريعة الذي يعمل على 
مدار الساعة.

باإمكانيات
لا حدود لها.

لتنعم  الباب  افتح 

staybridgesuites.com/dohalusail
+974 4456 5000
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katarahospitality.com 

نطّور عالم الضيافة.
الفخر هو ما نشعر به عند استذكار ماضينا؛ والشغف هو ما يبني حاضرنا؛ أما الغد، فله مّنا كّل التمّيز.

كتارا للضيافة. ُنجّدد التاريخ. ُنلهم األجيال. ُنرّحب بالعالم.


