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الرعاة الرسميين

ليست مجرد عبارة ترحيبية تقليدية، إذ أن قطر
المتأمل  في تطور الحركة السياحية في 
الجذابة،  والعروض  وبالتسهيالت  قطر، 
تجرية  بصدد  أنه  سريعا  يكتشف  سوف 
غنية لن تفارق ذاكرته على اإلطالق، سواء 
أشهر  من  الفخمة  بالفنادق  األمر  تعلق 
العالمات العالمية ، أو   المجمعات التجارية 
المرموقة التي تضم أكثر الماركات تميزا، 
والتراث  الثقافية  والحركة  المتاحف  أو 
فإن  »كتارا«،  إلى  واقف  سوق  من  الغني، 
الزائر على موعد مع تجربة غنية متكاملة 
تعززها  آخر،  مكان  أي  في  بها  يحظى  لن 
مجموعة من التشريعات الهادفة إلى إبراز 
الغني  التراثي  والمكون  المشرق  الوجه 
الخاص  األميري  القرار  وآخرها  قطر،  لدولة 
دون  للسياحة،  الوطني  المجلس  بإنشاء 
أن نغفل بطبيعة الحال، الخطوط الجوية 
القطرية، طيران الـ»5« نجوم بحق، صاحبة 
األصعدة،  كل  على  المتميزة  الجوائز 
أيام  منذ  استقبل  الذي  الدوحة  وميناء 
قليلة السفينة السياحية »أزماراكويست«، 
ومطار حمد الدولي، بوابة قطر األكثر رقيا 

على مستوى العالم.

أهال بكم في..قطر.. 

رائدة الوجهات السياحية
..
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 تسارعت وتيرة إنجازات كتارا 
للضيافة، حيث استمرت في تنفيذ 

صفقات ناجحة وتحقيق نمو قياسي، 
وهذا ما كشف عنه سعادة الشيخ 

نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، 
رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة 

عندما أكد أن الشركة مستمرة في 
توسيع حجم محفظتها ومشاريعها 
الجارية استناداً إلى مركزها المالي 

القوي   وتدفقاتها النقدية التي تتيح 
لها اقتناص الفرص االستثمارية.

تواصل مسيرة توسعــــــــــــــــــــاتها وتحقق نموا قياسيا 

صفقات "كتارا للضيافة"..  لإلرتــــــــقـاء وتــطــويــر الــــســـيــاحــة

امللا،  السليد حملد عبداللله  تأكيلدات  املقابلل جلاءت  ويف 
الرئيلس التنفيلذي لرشكلة كتلارا للضيافلة بشلأن تحقيق 
»ممتلازة«  وأربلاح  االشلغال  يف  نملو  ملعلدالت  الرشكلة 
لتؤكلد اسلتمرار مسلرة النجلاح الباهلرة للرشكلة. وملع 
مقلرا  قطلر  ملن  تتخلذ  التلي   – للضيافلة  كتلارا  امتلاك 
لهلا - مجموعلة ملن الفنلادق واملنتجعلات الفاخلرة عاملياً 
وتقلوم بإدارتهلا وتطويرهلا، نشلطت الحركلة التوسلعية 
لهلا خلال اآلونلة االخلرة، حيلث قاملت كتلارا للضيافلة، 
بالرشاكلة ملع مجموعلة فنلادق أكلور، والتلي تعتلر ملن 
أكلر العاملات التجاريلة الرائلدة يف العاللم، والتلي تتواجد 
4500 فنلدق، باإلعلان علن إنشلاء  100 دوللة ولديهلا  يف 
صنلدوق اسلتثماري بقدرة مسلتهدفة تزيد على )1( مليار 
دوالر أمركلي مخصلص لقطلاع الضيافة يف مختللف بلدان 

جنلوب الصحلراء الكلرى األفريقيلة.
 500 إىل  االسلتثماري  الصنلدوق  رأسلمال  حجلم  ويبللغ 
مليلون دوالر أمركلي، حيث ستسلاهم كل ملن رشكة كتارا 
للضيافلة ومجموعلة فنلادق أكلور على التلوايل باسلتثمار 
350 مليلون دوالر أمركلي، و150 مليلون دوالر  إىل  يصلل 
أمركلي على ملدى الخملس إىل السلبع سلنوات القادملة، 
ملع قلدرة تمويلل إضافية ليصل حجلم االسلتثمار إىل مليار 
دوالر أمركلي. وسلتهدف املشلاريع الجديلدة مجموعة من 
الفنلادق الفاخلرة واملتوسلطة والتلي يبللغ عددهلا حلوايل 

40 فندقلا )بملا يقلارب 9.000 غرفلة( سلواء علن طريلق 
االسلتحواذ أو التطويلر يف مختللف دول جنلوب الصحلراء 
الكلرى األفريقيلة، حيلث سليتم تصنيفهلا وإدارتهلا ملن 

قبلل مجموعلة أكلور للفنلادق.
فنلادق  ومجموعلة  للضيافلة  كتلارا  رشكلة  وتهلدف  هلذا 
أكلور من خال هلذه الرشاكة، إىل إنشلاء صنلدوق الضيافة 
األول املسلتدام املخصلص للدول جنلوب الصحلراء الكلرى 
والتدريلب  الوظائلف  إليجلاد  الدعلم  وتقديلم  األفريقيلة، 
وتبلادل الخلرات واملهارات عى املسلتويني املحلي والعاملي، 

وذللك بالتوافلق ملع التنميلة املسلتدامة لألملم املتحدة.
وقلد جلاء ذلك من خلال حفلل توقيع بلني كتلارا للضيافة 

ومجموعلة أكلور للفنلادق، واللذي حرضه سلعادة الشليخ 
نلواف بن جاسلم بلن جلر آل ثاني، رئيلس مجللس اإلدارة 
بازيلن  سيباسلتيان  والسليد  للضيافلة،  كتلارا  لرشكلة 

التنفيلذي ملجموعلة أكلور للفنلادق. الرئيلس 
وبهلذه املناسلبة، قلال سلعادة الشليخ نواف بن جاسلم بن 
جلر آل ثانلي، رئيس مجللس إدارة كتلارا للضيافلة: »نحن 
جلد فخلورون باإلعان عن هلذه الرشاكة االسلراتيجية مع 
مجموعلة فنادق أكلور، حيث شلهد قطلاع الضيافة يف دول 
جنلوب الصحلراء الكلرى األفريقية تطلورا نوعيلا يف اآلونة 
األخلرة،، كملا شلهدنا تطلوراً كبلراً يف العاقلات الثنائيلة 
التعلاون  مجلاالت  شلتى  يف  وأفريقيلا،  قطلر  دوللة  بلني 

املشلرك، يف االقتصلاد واالسلتثمار والتبلادل التجلاري. للذا 
نعتلر هلذا االسلتثمار آليلة ممتلازة لتعزيلز هلذا التعاون، 
وملع تواجلد مجموعة أكلور للفنلادق سيشلكل فارقا كبرا 

مللا لديهم ملن خلرة عامليلة يف تشلغيل الفنادق«.
كملا أضلاف: »تنهلض كتلارا للضيافة بلدور مهلم يف تنمية 
التطلور االسلراتيجي الذي تشلهده دولة قطلر، وباعتبارنا 
املؤسسلة الرائلدة لقطلاع الضيافة يف البلاد فإننا نسلتثمر 
بحكملة لضملان االسلتمرارية على املسلتوى االقتصلادي 

على امللدى الطويل«.
وقلال سيباسلتيان بازين رئيلس مجللس اإلدارة والرئيس 
التنفيلذي ملجموعلة فنلادق أكلور: »يرسنلي أن أعللن عن 
هلذه االتفاقيلة ملع كتلارا للضيافلة كرشيك اسلراتيجي 
 40 ملن  ألكثلر  وبوجودنلا  الضيافلة.  صناعلة  يف  وقلوي 
عاًملا يف أفريقيلا، فإننلا نعللم أيًضلا أن هنلاك احتياجات 
متزايلدة وكبلرة للرفلع ملن جلودة هلذا القطلاع. هلذا 
وملن خلال هلذا الصنلدوق، كتلارا للضيافلة ومجموعلة 
العاملات التجاريلة العامليلة الرائلدة التابعة لفنلادق أكور 
سلتعمل معا لترسيع مسلار النملو الديناميكلي يف منطقة 
جنلوب الصحلراء الكلرى األفريقيلة. وقبلل كل يشء، من 
تنفيلذ رؤيتنلا  نركلز على  املبلادرة، سلوف  خلال هلذه 
املشلركة لدعلم التنميلة املسلتدامة على امللدى الطويل يف 

القلارة«. هذه 

منتجلع  رسلميا  للضيافلة  كتلارا  وافتتحلت 
برجنسلتوك يف بحلرة لوسلرن بسلويرسا مؤخرا 
بعلد تسلعة أعلوام ملن أعملال البنلاء والتحديلث 
وإعلادة التصميلم واسلعة النطاق والتي أسلهمت 
بإحيلاء هلذا اللرح التاريخلي وتعزيلز حضوره 
ومكانتله، وجرى االفتتلاح الرسلمي للفندق تحت 
رعايلة وبحضور سلعادة الشليخ نواف بن جاسلم 
كتلارا  إدارة  مجللس  رئيلس  ثانلي  آل  جلر  بلن 
للضيافلة، وأكثر من 1000 ضيف من الشلخصيات 
الرفيعلة املسلتوى. كملا تلرشف الحفلل بحضور 
عضلو مجلس االتحلاد السلويرسي شلنايدرأمان، 
والسليد حملد عبلد اللله امللا الرئيلس التنفيلذي 
لرشكلة كتلارا للضيافلة، والسليد برونلو شلوفر 
املديلر التنفيذي لرشكة كتارا للضيافة يف سلويرسا، 
باإلضافلة إىل علدد ملن املسلؤولني السلويرسيني.

وتعليقلاً على هذه املناسلبة، قال سلعادة الشليخ 
نلواف بن جاسلم بلن جلر آل ثاني رئيلس مجلس 
إدارة كتلارا للضيافلة: »إن إفتتاحنلا اليلوم ملنتجع 
برجنسلتوك يف بحلرة لوسلرن، يأتلي يف إطلار 

اسلراتيجيتنا الراميلة إىل إحيلاء امللايض العريلق 
والتاريلخ املتميز للمباني األثريلة والتاريخية. حيث 
يعترهلذا املنتجع بمثابلة خطوة جديلدة إىل األمام 

نحو إثلراء تقاليلد املنطقلة يف قطلاع الضيافة«.
كملا أثنلى عضلو مجللس االتحلاد السلويرسي 
ملؤسلي  الرائلدة  اللروح  على  أملان  شلنايدر 
برجنسلتوك، وهما بوتلرش ودورير، الللذان قاما 
يف القلرن التاسلع علرش ببنلاء مجملع فندقلي 
للرحيلب بالضيلوف ملن جميلع أنحلاء العاللم 
يف بحلرة لوسلرن، وهلو إنجلاز كان قبلل وقته 
بوقلت طويلل، األملر اللذي يتطللب روح رياديلة 
سلكة  أول  ملع  بتجهيزهلا  قاملوا  ثلم  كبلرة 
وقلال  سلويرسا،  يف  كهربائيلة  معلقلة  حديديلة 
عضلو املجللس االتحلادي السلويرسي شلنايدر 
كيلف  أرى  أن  رسوري  دواعلي  مللن  أمان:«إنله 
تعيلش هلذه اللروح الرائلدة وكيلف تلم تجهيلز 
منتجلع برجنسلتوك اآلن السلتقبال الضيوف من 
جميلع أنحاء العاللم مرة أخرى إىل قلب سلويرسا 

بهلذه النظلرة التلي ال تضاهلى«.

منتجع بيرجنستوك

الشيخ نواف بن جاسم: نستهدف بناء محفظة  قوية 
ناجحة من أبرز الفنادق في الوجهات الرئيسية عالميا

أسست صندوقًا بمليار دوالر لالستثمار في إفريقيا 
بالتعاون مع »أكور« 



3 األحد 03 من ربيع األول 1440 هـ الموافق 11  نوفمبر 2018
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وملن جانبله، قلال السليد حملد عبداللله امللا 
للضيافلة:  كتلارا  لرشكلة  التنفيلذي  الرئيلس 
»يجسلد منتجع بريجنسلتوك األسلطوري معايري 
الفخاملة والخدملات املتميلزة يف عاللم الضيافة. 
ويعلد كشلف النقاب علن هلذا املبنلى التاريخي، 
بمثابلة إضافلة حقيقية يف مجال السلياحة ملدينة 

لوسلرين«.
وتماشلياً ملع رؤيلة كتلارا للضيافة يف بنلاء إرث 
على  ليلس  االسلتثنائية  الفنلادق  ملن  متميلز 
مسلتوى قطلر فحسلب، بلل يف مناطق رئيسلية 
حلول العاللم، لتصبلح واحلدة من أهلم الرشكات 
الرائلدة يف قطلاع الضيافلة يف العاللم، تلم إعلادة 
تصميلم نتجلع بريجنسلتوك بنلاًء على التقاليد 

العريقلة يف اجتلذاب النخبلة يف العاللم. 

امللرشوع  هلو  األيقونلي  املنتجلع  هلذا  ويعتلر 
الثاللث اللذي ُيفتتح تحت مجموعة بريجنسلتوك، 
وهلي مجموعة ملن الفنادق الفاخرة يف سلويرسا 
مملوكلة ملن قبلل كتلارا للضيافلة. وتتمثلل يف 
فندق شلوايزرهوفبرين )99 غرفلة( وفندق رويال 

سلافوي للوزان )196 غرفة(. 
وإذ يرحلب املنتجلع بروعلة لوسلرين وهلو يعيد 
إىل األذهلان روح الضيافلة واألناقلة السلويرسية، 
يتأللف املنتجلع ملن أربعلة فنلادق ملن فئلة من 
ثاثلة إىل خمسلة نجوم، ملع 383 غرفلة وجناحاً 
ومركلزاً صحيلاً وثمانيلة مطاعلم، و67 أجنحلة 
سلكنية فاخلرة، وألبلن سلبا تبللغ مسلاحتها 
10000 ملر مربلع، باإلضافلة إىل مجموعلة ملن 
املرافلق والخدملات العاليلة املسلتوى.هذا وعللق 
السليد روبلرت بلي هلري، املديلر العلام ملنتجلع 
145 عاًملا  اللل  بريجينسلتوك،قائا: »إن تاريلخ 
ملنتجلع بريجنسلتوك يجعلنلا يف حاجلة إىل تجاوز 
توقعلات ضيلوف فنادقنلا كل يلوم. أود أن أتقلدم 
بالشلكر الجزيلل إىل أكثلر ملن 700 عضلو ملن 
الذيلن حرصلوا، ملن خلال عملهلم  املوظفلن 
اليوملي على ضملان بدايلة ممتلازة يف املنتجلع 
خلال أول علام. كما أتطللع إىل تحقيلق املزيد من 

النجلاح ملنتجلع بريجنسلتوك يف املسلتقبل«.

منتجع  افتتحت 
في  بيرجنستوك 

لوسيرن  بحيرة 
بسويسرا 

استحوذت على فندق »بالزا« األيقونة المعمارية الشهيرة في نيويورك

كملا أعلنت كتلارا للضيافة، عن توسليع محفظتها 
العامليلة ملن الفنادق بإمتلاك فندق بلازا، أحد أبرز 
األيقونلات املعماريلة يف مدينلة نيويلورك وأحد أكثر 
الفنلادق شلهرة يف العاللم، وبهلذا االسلتثمار يصل 
علدد فنلادق كتلارا للضيافلة حاليلا إىل 39 فندقلاً 
محليلا وعامليلا، وُتعلد هلذه أول عمليلة اسلتحواذ 
للرشكلة يف الواليلات املتحلدة األمريكيلة. حيث يعزز 
للضيافلة يف مجلال  هلذا االسلتثمار رؤيلة كتلارا 
العقلارات املميزة يف األسلواق االسلراتيجية من أجل 

جلذب اسلتثمارات كبلرية على امللدى الطويل.
ويف هلذه املناسلبة، قلال سلعادة الشليخ نلواف بن 
إدارة  آل ثانلي، رئيلس مجللس  جاسلم بلن جلر 
كتلارا للضيافلة: »يرّسنلي الرحيلب بفنلدق بلازا 
إىل مجموعلة فنادقنلا الشلهرية. ونؤملن بلأن هلذا 
االسلتثمار سليعزز أسلس محفظتنلا الناجحة من 
الفنلادق العامليلة املتنوعة، حيلث يعتر فنلدق بازا 

أحلد أكثلر معالم نيويلورك تمّيلزاً«. 
للضيافلة  كتلارا  رؤيلة  »تتمثلل  قائلًا:  وأضلاف 
االسلتثمار  خلال  ملن  الضيافلة  عاللم  تغيلري  يف 
واالبتلكار للرك إرث رائلع لألجيلال القادملة، وذلك 
من خلال بنلاء محفظة ناجحلة من أبلرز الفنادق 
يف الوجهلات الرئيسلية يف مختللف أنحلاء العاللم، 
ويعلد إمتلاك فندق بلازا إضافلة مثاليلة ملجموعة 

بمعايلري  بلازا  فنلدق  العاملية«.ويتميلز  فنادقنلا 
الفخاملة والخدملة منلذ افتتاحله ألول ملرة يف عام 
النهائيلة  الوجهلة  الفنلدق  يظلل  واليلوم   .1907
ألسللوب الحياة الفاخلرة، بروح جديلدة ومعارصة. 

يحتلوي الفنلدق على 282 غرفلة وجنلاح، بملا يف 
ذللك 130 غرفلة و100 وحدة سلكنية فاخلرة و52 
وحدة سلكنية خاصة. كملا يوفر الفنلدق مجموعة 
اسلتثنائية من الخرات الراقية، والخدمات العرصية 

التلي تلبلي احتياجلات النلزالء والسلكان املحليلن 
على حٍد سلواء، ويشلمل مجموعة ملن املتاجر ذات 
املسلتوى العامللي والتلي تمتلد عى مسلاحة تفوق 
120.000 قلدم مربلع، كما يقلدم تجربلة نيويورك 

املثاليلة مثلل صاللون »واريلن تريكومي« الشلهري، 
والنادي الصحي بإدارة جريالن، ومركز »الباليسلرا« 
للعلاج الطبلي املتكاملل واللياقة البدنيلة، والننىس 
قاعلة »جرانلد« التلي تسلتمر باسلتضافة األحداث 

األكثلر تميلزًا يف العالم.
ملن جانبه، قال السليد حملد عبدالله املُلا، الرئيس 
التنفيلذي لرشكلة كتلارا للضيافة: »عى ملدى أكثر 
من قرن، قدملت هذه الجوهلرة املعمارية التاريخية 
ضيافة استثنائية وشلخصيات مرموقة ومشهورة، 
فضاً عن املسلافرين من رجلال األعمال والسلياح. 
لذا فإننلا نتطللع إىل مواصلة تقاليد التميلز القائمة 

يف هلذا الفندق منذ أملد طويل«.
واملنتجعلات  للفنلادق  فريمونلت  رشكلة  وبلإدارة 
التابعلة لجموعلة فنادق أكلور والتي تمتلك سلسلة 
ملن الفنادق الفاخرة عامليا. تم إنشلاء فنلدق بازاً يف 
علام 1907، هذه الوجهلة الخالدة هي أيضلاً مدينة 
نيويلورك الوحيدة التلي تم اختيارهلا كمعلم وطني 
تاريخلي. حيلث تلم إدراج فنلدق بلازا يف السلجل 
الوطنلي لألماكن التاريخيلة يف علام 1978، ويف عام 
1986 تلم تصنيلف الفنلدق كمعلم تاريخلي وطني؛ 
حاليلا بلازا هو الفنلدق الوحيلد يف مدينلة نيويورك 
ملع هلذا التصنيف املرملوق. كما أنه يف علام 2005، 
تلم تصنيف ثمانلي غلرف داخلية يف فندق بلازا من 

قبلل لجنة الحفلاظ عى معاللم مدينلة نيويورك.

أعلنلت كتلارا للضيافلة علن توسليع محفظتهلا 
العامليلة باالسلتحواذ عى فنلدق جروفنلر هاوس، 
بلإدارة ماريلوت العامليلة، وهلو فنلدق تاريخي يف 
بلارك للن الشلهري يف شلارع ملاي فلري يف لنلدن. 
حيلث يعكلس هلذا اإلسلتحواذ الثقلة يف اإلقتصاد 
اإلنجليلزي ويشلكل جلزء ملن خطة دوللة قطر يف 

إسلتثمار 5 مليلار جنيله يف اململكلة املتحلدة.
كتلارا  فنلادق  علدد  يصلل  اإلسلتثمار  وبهلذا   
للضيافلة حاليلا إىل 40 فندقلاً محليا وعامليلا، وُتعد 
هلذه ثاللث عمليلة اسلتحواذ للرشكلة يف اململكلة 
املتحلدة بعلد فنلدق ذا سلافوي بلإدارة فريمونلت 

وفنلدق أدريلا بوتيلك. حيلث يعلزز هذا اإلسلتثمار 
رؤيلة كتارا للضيافلة يف مجال العقلارات املميزة يف 
األسلواق اإلسلراتيجية من أجل جذب اسلتثمارات 

الطويل. امللدى  كبرية على 
افتتلح يف علام 1929، يعلد فنلدق جروفنلر هاوس 
الفنلادق  وأيقونلة  اللندنيلة  الفنلادق  أشلهر  ملن 
الريطانيلة حيلث كان أول فنلدق يف لنلدن يف ذللك 
الوقلت اللذي يوفلر خدملات حرصية وشلاملة من 
عندملا  الفنلدق.  وردهلة  الغلرف  تصميلم  حيلث 
افتتلح الفندق ألول ملرة، كان املقلر الرئييس لنادي 
حماملات  مرافقله  وتشلمل  اللدويل.  الرياضيلن 

تركيلة وحمام سلباحة وماعب اسلكواش وصالة 

ألعلاب رياضية.   

يعد الفنلدق اآلن واحلًدا من أفضل الفنلادق املميزة 

يف العاللم، حيلث يوفلر للضيوف مزيًجلا ال يضاهى 

ملن تجربلة  تاريخيلة وفاخلرة. فنلدق جروفنلر 

هلاوس ملن فئة خملس نجلوم، يوفلر 496 غرفة 

راحلة  وسلائل  تشلمل  واسلعة  ومرافلق  فاخلرة 

اجتماعلات.  البدنيلة و31 غرفلة  للياقلة  ومركلز 

توفلر كل غرفة مسلاحة وخصوصيلة والعديد من 

وسلائل الراحلة الحديثلة.

هلذا وتتمثل رؤية كتلارا للضيافة يف بنلاء محفظة 

ناجحلة ملن أبلرز الفنلادق يف الوجهات الرئيسلية 

يف مختللف أنحلاء العاللم. ويعلد جروفنلر هاوس 

فرصلة مثاليلة لتوسليع تواجلد الرشكة يف سلوق 

لنلدن النابلض بالحيلاة واألناقة.

صـفـقــــة   بــــالزا

جـروفنر هاوس في لندن : أيقونـة الفنادق البريطانيـة



األحد 03 من ربيع األول 1440 هـ الموافق 11  نوفمبر 42018

مساهمة السياحة 
والسفر في الناتج 

المحلي تنمو
 بـ»3« أضعاف 

القطاعات األخرى

تسهيالت التأشيرة 
أبرز القرارات المثمرة 

التي أنعشت 
معدالت القطاع

أعداد الزائرين في 
تزايد مستمر.. 

والفنادق
كاملة العدد

مكاتب التمثيل 
الخارجية عززت 

قدوم الوفود من 
روسيا والهند

أبوبكر محمد 

لنفسها  قطر  حجزت 
مكانة مرموقة على 

السياحية  الخريطة 
الشرق  بمنطقة 

األوسط وذلك بفضل 
الخطط التي تم 
لمواجهة  اتباعها 

التحديات التي ظهرت 
خالل فترة العام 

ونصف الماضية منذ 
فرض الحصار الجائر 
على قطر وشعبها، 
والذي لم تستسلم 

له دولة قطر وقفزت 
بعيدًا عنه ونجت 

ومواردها  باقتصادها 
من أي تأثيرات سلبية.

السياحة  ومثلت 
أحد الروافد المهمة 

التي ركزت عليها 
القطرية  الحكومة 

خالل السنوات 
الماضية وذلك ضمن 

الجادة  الخطوات 
إستراتيجية  ضمن 

تنويع االقتصاد التي 
الدوحة،  أطلقتها 

تستهدف  والتي 
على  االعتماد 

اإلنتاجية  القطاعات 
وتعزيز  النفطية  غير 

الموارد، وأظهرت 
كافة التقارير مدى 

اإلنجاز الذي تحقق في 
هذا القطاع الحيوي. 

نمو كبير في أعداد الزائرين

قطر تحجز مكانة مرموقة على الخريطة السياحية

ويصل إجمايل مسـاهمة السـياحة والسفر يف الناتج 
املحـي اإلجمـايل إىل 3 أضعـاف أي قطـاع غري نفطي 
آخـر، فيمـا بلغت قيمـة إنفـاق الـزوار الدوليني عىل 
السـياحة يف قطر مسـتوى 44.6 مليـار ريال قطري 
وفقـاً لبيانـات العـام املـايض والتـي سـلط عليهـا 
الضـوء تقريـر املجلـس العاملي للسـياحة والسـفر 
بالتعـاون مع مؤسسـة »أكسـفورد إيكونوميكس« 
االقتصاديـة العامليـة، الفتـاً إىل أن نسـبة املسـاهمة 
املبارشة للسـياحة والسـفر سـجلت يف الناتج املحي 
اإلجمـايل نحو 19.9 مليـار ريال قطـري أي ما يصل 
نسـبته إىل 3.3 % من الناتج اإلجمايل يف العام 2017.

إىل أن  العاملـي للسـياحة  وتشـري بيانـات املجلـس 
قطـاع السـياحة والسـفر وفـر يف قطـر نحـو 93 
ألـف وظيفـة جديـدة يف عـام 2017، ويشـمل ذلـك 
معدالت التوظيف والفنادق ووكالء السـفر ورشكات 
الطـريان وغريها مـن خدمات نقل الـركاب إىل جانب 
أنشـطة املطعم وصناعات الرتفيه املدعومة مبارشة 
مـن السـياح ومـن املرجـح أيضـا أن يخلـق قطـاع 
السـياحة والسـفر نحـو 177 ألف وظيفـة مبارشة 
بزيـادة قدرهـا 6.9 % سـنوياً عـىل مدى السـنوات 

القادمة. العـر 
ووفقـاً إلحصائيـات منظمة السـياحة العاملية، فإن 
60 % مـن سـكان العالـم يتعـني عليهـم الحصول 
عىل التأشـرية العادية قبل السـفر إىل منطقة الرق 
األوسـط، أما أوروبـا فالتزال ضمـن الوجهات األكثر 

تشـدداً يف إصـدار التأشـريات، حيـث تفـرض عـىل 
النسـبة األكـر مـن سـكان العالـم )66 %( رشط 
الحصول عىل تأشـرية عاديـة قبل السـفر إىل دولها، 
األمـر الذي يعنـي أن دولة قطر باتت وجهة رئيسـية 
لريحـة كبـرية من مواطنـي مختلـف دول العالم. 
واتجهـت قطـر ببوصلتهـا نحـو القطاع السـياحي 
وآليـات النهـوض به بـل واتخـذت قرارات حاسـمة 
يف هـذا الصـدد حتـى قبـل فـرض الحصـار عليها، 
ففي سـبتمر 2016 تـم توقيع اتفاقية بـني الهيئة 
العامة للسـياحة والخطوط الجوية القطرية ووزارة 
الداخليـة ورشكـة »يف أف أس غلوبـال« العاملـة يف 
خدمات التأشـريات، بهدف إطالق منصـة إلكرتونية 
عـر شـبكة اإلنرتنـت لتقديـم طلبـات التأشـريات 
وإصدار التأشـريات اإللكرتونية، ممـا أدى إىل إحداث 

نقلـة نوعية يف تسـهيل وصـول الـزوار إىل قطر.
وقبـل نهايـة 2016، أطلقـت قطـر تأشـرية عبـور 
مجانيـة تبلـغ مدتهـا 96 سـاعة، وهو ضعـف املدة 
التي كان يسـمح خاللها ببقاء املسـافرين العابرين 
بالعـروض  االسـتمتاع  زيـادة  ثـم  يف قطـر، ومـن 

واملزايـا السـياحية التـي توفرهـا البـالد لزوارها.
وعقـب فرض الحصـار بشـهرين فقـط وتحديدا يف 
أغسـطس 2017 أعلنـت قطر عـن إعفـاء مواطني 
أكثـر من 80 دولة من تأشـريات الدخول ورسـومها، 
تبـع ذلك يف سـبتمر مـن نفـس العـام، إتاحة قطر 
مـن  لزوارهـا  اإللكرتونـي  السـفر  إخطـار  نظـام 

جميع الجنسـيات ممن يحملون ترصيحـا باإلقامة 
أو تأشـرية سـارية من اململكـة املتحـدة أو الواليات 
املتحـدة أو كنـدا أو أسـرتاليا أو نيوزيلنـدا أو بلـدان 

شـنجن.  اتفاقية 
وتعد تسـهيالت التأشـرية من أبـرز الخطـوات التي 
اتخذتهـا قطـر والتي سـاعدتها يف أن تصبح الوجهة 
األكثر انفتاحـا يف منطقة الرق األوسـط، والثامنة 
عـىل مسـتوى العالـم، وذلـك يف تصنيـف منظمـة 
السـياحة العاملية التابعـة لألمم املتحـدة، والخاصة 
بمـدى انفتاح الـدول عىل الـزوار، حيـث أعفت دولة 
قطـر مواطنـي 88 دولـة عـر العالـم من تأشـرية 
الدخـول إىل األرايض القطريـة ودون الحاجـة لدفـع 
أي رسـوم ممـا قفز بهـا مـن املرتبـة 177 عامليا يف 
عـام 2014، إىل املرتبـة الثامنـة عىل مسـتوى العالم 

.2018 يف 
وأدت تلـك القـرارات اإليجابيـة التـي اتخذتهـا قطر 
إىل نمـو كبـري يف املعدالت سـواء يف ما يتعلـق بأعداد 
الزائريـن الوافديـن إىل الدولـة أو إنفاقهـم واإليرادات 
املتحققـة، حيث شـهد النصف األول مـن عام 2018 
نمـوا ملحوظا يف أعـداد الزوار باملقارنـة مع النصف 
األول مـن العام 2017، يف حني سـجلت أعـداد الزوار 
القادمـني من الهنـد زيادة نسـبتها )18 %( والصني 
)43 %( ومن روسـيا أكر نسـبة نمو وهي 366 %.

ويف قطـاع اإلقامـة، حققـت الشـقق الفندقيـة أداًء 
جيـداً يف النصـف األول 2018 بعدمـا سـجلت نمـوا 

كبريا نسـبته 17 % يف معدل اإلشـغال مقارنة بنفس 
الفـرتة مـن العـام 2017، ويمثـل ذلـك اسـتمراراً 
لالتجـاه اإليجابـي الـذي لوحـظ منـذ بدايـة العام، 
والـذي يأتـي مدعومـاً بارتفـاع يف معدالت اإلشـغال 
يف فئـة الشـقق الفاخـرة، باالضافـة إىل ذلـك واصل 
الطلـب عىل الفنادق نمـوه حيث ارتفع بنسـبة 5 % 
بالرغم من انخفـاض أعداد الـزوار القادمني، نتيجة 
لقـوة الطلـب الداخـي، والتنـوع املتزايد يف األسـواق 
املصـدرة للسـياح والتـي يميـل القادمـون منها إىل 

الزيـارات السـياحية األطـول مدة.
العامـة للسـياحة يف  الهيئـة  وسـاهمت تحـركات 
تحقيـق تلـك الطفـرة السـياحية وذلك مـع افتتاح 
والهنـد،  روسـيا  مـن  كل  يف  التمثيليـة  مكاتبهـا 
باإلضافـة إىل تركيزهـا عـىل العنـارص الجاذبة التي 
تتمتـع بها قطـر، ففيمـا يخـص األسـواق الهندية 
بمقومـات  تحظـى  قطـر  فـإن  للـزوار  املصـدرة 
لسـياحة  وجهـة  باعتبارهـا  ومتناميـة  متميـزة 
األعـراس وإقامـة حفالت الـزواج، باإلضافـة إىل ذلك 
واصلـت باقـة املهرجانات السـنوية يف قطـر نموها 
واسـتقطابها للـزوار سـواء ممـن يأتـون بغـرض 
االسـتجمام أو طلبـا للرتفيـه العائـي والحـري. 
وتوقـع املجلـس العاملي للسـياحة والسـفر أن تصل 
نسـبة نمـو القطـاع السـياحي إىل 1.8 % يف 2018 
عـىل أن يبلـغ النمـو السـنوي املركـب 8.6 % خالل 
السـنوات العـر املقبلـة بحيـث يشـارك القطـاع 

املحـي  الناتـج  يف   % 11.9 بنحـو  بشـكل مبـارش 
اإلجمـايل بحلول العام 2028، الفتا إىل أن اسـتثمارات 
2017 نحـو  العـام  السـياحة والسـفر سـجلت يف 
6.2 مليـار ريـال قطـري ومـن املتوقـع ارتفاعهـا 
بنسـبة 9.2 % يف 2018، فيمـا يبلغ متوسـط نموها 
السـنوي املتوقـع 7.8 % سـنوياً خـالل السـنوات 
العـر املقبلـة، لتصـل إىل 14.5 مليار ريـال قطري 

بحلـول العـام 2028.
عـىل  املحـي  اإلنفـاق  فـإن  للتقديـرات  ووفقـاً 
قطـاع السـياحة والسـفر مرشـح لتسـجيل نمو 
بواقـع 5.6 % يف 2018 ليصـل إىل 6.7 مليـار ريال 
قطـري، ويتوقـع أن يواصـل ارتفاعه بنسـبة 3.9 
% سـنوياً حتـى 2028 وهـو ما يعكس اسـتمرار 
الحصـار  رغـم  والسـفر  السـياحة  قطـاع  زخـم 
املفـروض عـىل دولـة قطـر منـذ الخامـس مـن 
يونيـو 2017 وخاصـة يف ظـل اإلرصار الحكومـي 
القطـري عـىل إنعـاش القطـاع وجـذب املزيد من 
ترفيهيـة  أحـداث  إقامـة  عـر  للبـالد،  الزائريـن 
ورياضيـة سـياحية كـرى عىل غـرار اسـتضافة 

.2022 العالـم  كأس  مونديـال 
العاملـي  االقتصـادي  لألثـر  السـنوي  التحليـل  ويف 
لقطاع السـياحة والسـفر، أظهر القطاع مساهمته 
بواقـع 10.4 % مـن الناتج املحي اإلجمـايل العاملي، 
وخلقـه لـ 313 مليون وظيفـة، أو ما يعادل 9.9 % 

من إجمـايل العمالة، يف عـام 2017.

اقبال متزايد من مختلف الجنسياتتزايد أعداد الوافدين في قطر يؤكد نمو القطاع



5 األحد 03 من ربيع األول 1440 هـ الموافق 11  نوفمبر 2018

معلم قطر السياحي األبرزفندق شيراتون جراند الدوحة
حوار حنان الغزواني

يعتبر فندق شيراتون جراند الدوحة معلما من 
معالم دولة قطر وشاهدا من شواهد نهضتها 

العمرانية والثقافية ، يقدم لرواده تجربة فندقية 
فخمة تراعي أدق التفاصيل. استضاف العديد من 

المؤتمرات العالمية اإلقليمية والمحلية، ليصبح 
الخيار األول  ألكبر وأضخم الفعاليات والمؤتمرات 

في الشرق األوسط والمنطقة العربية. 

يف لقلاء خلاص أكد السليد سلعيد حيلدري املديلر العلام لفندق 
شلراتون جرانلد الدوحة بلأن أداء الفندق لهذا العلام  كان جيًدا 
وأفضلل بكثلر مملا كان متوقعلاً ،قائلا : » يف بداية العلام ، لم 
تكلن لدينلا فكلرة واضحة علن ما قلد يحلدث، لكلن اآلن وبعد 
مرور 10 أشلهر ملن 2018 حققنا  مسلتويات عالية بزيادة 12 
إىل ٪15 مقارنلًة بالعلام املايض ، بالرغم ملن املخاوف والظروف 
إال أننلا اعتمدنلا اسلراتيجية مدروسلة  فمعلدالت اإلشلغال قد 
ارتفعلت  بنسلبة ٪6-5  ، كملا أن سلياحة األعملال قلد ازدادت 
والخطلوط  الداخليلة  وزارة  اتفاقيلة  بفضلل   %  8-9 بنسلبة 
الجويلة القطرية وغرها ملن الجهات املعنية بقطاع السلياحة 
لتطويلر خدملة التأشلرة السلياحية االلكرونيلة »الرنزيلت« 
وغرهلا من التسلهيات املقدمة السلتقطاب اللزوار من جميع 

أنحلاء العالم الكتشلاف قطر.
وعلن  رؤيته ملجلال الضيافة وقطلاع الفنادق يف السلوق املحي، 
أكلد حيلدري بلأن قطلر تمتللك أهلم الركائلز األساسلية، أوالً  

الناقلل الوطنلي ، وهنلا نتحدث علن املجهودات الجبلارة واألداء 

املتميلز للخطوط الجويلة القطرية  يف أكثر ملن 150 وجهة ، ثم 

املطلار حيلث أثبت مطلار حمد اللدويل نملوه املتواصلل كبوابة 

قطلر الفاخرة واملتطلورة إىل العالم ، باإلضافلة إىل الطرق  حيث 

تلم تطويلر العديلد ملن املشلاريع يف هلذا املجلال  ، وملن حيث 

الفنلادق أيضلاً هنلاك منافسلة قويلة يف هلذا القطلاع بوجلود  
عاملات تجاريلة عاملية متنوعلة لتلبية مختللف األذواق   ، كلها 
عواملل تسلاعد عى جلذب اللزوار وتعزيلز السلياحة  ،دون أن 

ننلىس أن قطر بللد خلر وأمان.
 يف العلام املايض قمنا بالتنسليق مع الخطلوط الجوية القطرية  
يف الرويلج للضيافلة  القطرية  يف روسليا وهذا العلام يف الصني 
وغرهلا.  وأنا شلخصيا أعتقلد أن مسلتقبل الضيافة والسلفر 
يف قطلر ملرشق وواعد بالعديلد من اإلنجلازات واملشلاريع مثل 
كأس العاللم 2022 و انتعلاش سلياحة رجلال األعملال ، كملا 
توقع تحسلن معلدالت النملو واإلشلغال الفندقي خلال 2019 

وزيادة بنسلبة 12-10 % مقارنلة ب2018 .
للكل فندق بصمتله الخاصة  ولقلد نجح فندق شلراتون جراند 
الدوحلة يف تجسليد الثراث والتقافلة القطرية األصيللة بطريقة 
اسلتثنائية قائلًا » نركلز على الحفلاظ على عاقتنلا املتوارثة 
مع مختللف األجيال وإعادة تللك اللحظات والذكريلات القديمة 
واملميلزة، وخللق ذكريلات متجلددة تبعلث الحيويلة يف التقاليد 
املحليلة الراثيلة القطرية » يعتر شلراتون جرانلد الدوحة من 
أوائلل الفنلادق العامليلة يف قطر حيلث افتتح يف علام 1982 ، وال 
يلزال معلملا حضاريلا بوجهة عريلة وخدمات مبتكلرة فهو 

املايض والحلارض بالنسلبة للكثرين. 
وعلن رس  نجلاح طبلق » أم عي » األعى مبيعلا يف الفندق أوضح 
حيلدري »ام علي طبلق بسليط يعشلقه اللكل، اللرس يكمن يف 
البسلاطة باإلضافلة إىل خلطلة الشليف أحملد الرسيلة ونحلن 

نعملل على تطويرهلا ملع اإلحتفلاظ بنكهتهلا األصليلة ، كما 
أشلار إىل أن حللوى أم علي يف الشلراتون تعلد من بلني أهم 10 

أملور ينبغلي القيلام بهلا يف الدوحة. 
صحيلة  ظاهلرة  املنافسلة  أن  حيلدري   السليد  أوضلح  كملا 
تسلاهم يف ترسليخ معايلر جلودة الخدملات الفندقيلة ، لذللك 
يسلتمر الفنلدق يف تنفيذ خططتله وإسلراتيجيته التطويرية و 
افتتلاح مشلاريع جديلدة مثلل مطعم أم رشيلف اللبنانلي الذي 
افتتلح مطلع هلذا العام  ومطعلم نرت ، باإلضافلة إىل مطعم 
جاملا فلار الهنلدي اللذي سليفتتح بعد شلهر رمضلان املقبل 
، واعملال تجديلد للمطعلم االيطلايل، ومطعلم للورن ترونديلي 
ملن نيويلورك، كملا أننلا نعملل على تزويلد الغلرف بأحلدث 
الوسلائل التكنولوجيلة ملع الحفلاظ على التصميلم التقليدي 
اللذي سليعكس سلحر الثمانينلات من خلال غرف ذكيلة تلبي 

احتياجلات املسلافر العلري .
وملن املشلاريع التلي نركلز عليهلا »  التوعيلة بأهميلة التعليلم 
ملن خلال أول سلباق خلري للدراجلات الهوائية يف قطلر تحت 
عنلوان )الطريلق إىل التعليم(، لنلرش الوعي ولجملع الدعم املادي 
لصاللح قضيلة التعليم لألطفلال حول العاللم ، كملا أنني أطمح 
الضيافلة  قطلاع  يف  الوطنيلة  الكلوادر  تأهيلل  يف  املسلاهمة  إىل 
والفندقلة، حيلث أن لدينلا  برنامج مكثلف وقوي يف هذا الشلأن.

أطمح إلى تأهيل الكوادر الوطنية 
في قطاع الضيافة والفندقة
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سفير الجمهورية القيرغيزية نوران نيازاليف :

فــي قـطر أشعـــر اننـي فــي بلــدي

-القيرغيزية  القطرية  العالقات  شهدت 
تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة. 

ما هي أهم االتفاقيات التي ساهمت 
في دعم وتطوير العالقات الثنائية بين 

البلدين في مختلف المجاالت ال سيما 
السياحية  ؟

أخويلة  عاقلات  البلديلن  بلني  العاقلات  إن 
السلفارة  تدشلني  بعلد  خاصلة  ممتلازة  و 
القرغيزيلة بالدوحلة عام 2016 ، وقلد وقعنا 
حتلى اآلن ملا يصلل إىل 19 اتفاقيلة يف املجلال 
السليايس و التعلاون االقتصلادي ، والتجاري، 
واالسلتثمار ي والثقلايف والتعليلم ، وغرهلا ..  
، وملن بلني أهلم االتفاقيلات مذكلرة التفاهم 
بشلأن التعاون يف مجال السلياحة بني حكومة 
الجمهوريلة القرغيزيلة وحكوملة دوللة قطر 
الدوحلة. وفًقلا لهلذه  2014 يف  8 ديسلمر  يف 
لتطويلر  وترجملة  ، نعملل بجهلد  االتفاقيلة 
تللك اإلتفاقيلات عى أرض الواقلع  ، خاصة أن 
البلديلن يتمتعلان  بمقومات سلياحية  كبرة، 
حيلث نسلعى إىل جلذب السلياح القطريلني إىل 
الجمهوريلة القرغيزيلة والعكلس صحيلح  ، 

وملن هلذا املنر  ، أتوجله بالدعلوة إىل رشكات 

السلفر املحليلة إىل املشلاركة يف تنظيلم رحات 

بلني قطلر وقرغيزسلتان للرويلج السلياحي 

. ين للبلد

تقوم الهيئة العامة للسياحة   بالترويج  
السياحي في  القطاع  لمستجدات 

قطر  في العديد من األسواق العالمية 
الجديدة مثل الصين وروسيا وألمانيا ، 

كيف ترون هذه الخطوة ؟
يف البدايلة ، أود أن أشليد باملجهلود الكبر للهيئة 

العامة للسلياحة  ملن خال الرويج للسلياحة 

املحليلة لجلذب املزيلد ملن السلياح  إىل قطلر. 

كلملا قلرأت تقاريلر علن الهيئلة  أو تريحات 

للسليد حسلن اإلبراهيلم ، رئيس الهيئلة العامة 

للسلياحة باإلنابلة، يدهشلني  حجلم الجهلود 

الهائللة املبذوللة يف هلذا الشلأن  والتلي أدت إىل 
السلياحي  للقطلاع  الهاملة  النتائلج  تحقيلق 

املاضيلني. العاملني  القطلري خلال 
. أنلا واثلق من أن قلرار حرضة صاحب السلمو 
الشليخ تميلم بلن حملد آل ثانلي أملر البلاد 
للسلياحة  الوطنلي  املجللس  بإنشلاء  املفلدى 
سليعزز تنفيذ االسلراتيجية الوطنية للسلياحة 
وتحويلهلا إىل قطلاع رائلد يف االقتصلاد القطري 
، لقلد  أصبحلت قطلر واحلدة ملن الوجهلات 
السلياحية األكثلر شلعبية يف العديد ملن البلدان 

، بملا يف ذللك الجمهوريلة القرغيزيلة. 
»األيلام  انعقلاد فعاليلات  تلم   ،2017 يف مايلو 
الثقافيلة القطريلة«  يف الجمهوريلة القرغيزية 
يف العاصملة بيشلكيك ، وقلد خلفلت الفعاليات 
أصداء إيجابية يف أوسلاط الجمهلور القرغيزي 
، حيلث تمكنلت ملن جلذب االنتبلاه إىل قطلر 
السلياحية.  وفرصهلا  وتقاليدهلا  وثقافتهلا 
أن  للسلياحة  الوطنلي  املجللس  على  أتمنلى 
يفتلح مكتبله اإلقليملي يف بيشلكيك ، عاصملة 
ملن  املزيلد  لجللب   ، القرغيزيلة  الجمهوريلة 
السلياح ملن آسليا الوسلطى التلي يزيلد علدد 

سلكانها علن 75 مليلون نسلمة.  
تتميز دولة قطر بالتنوع الثقافي،  

انطالقا من تجربتكم في قطر ما هي 
نصيحتكم للسائح الذي اختار زيارة 

واكتشاف قطر ؟
يف امللايض ، كانلت نصيحتي األوىل هلي اختيار 
اآلن  ولكلن  قطلر.  لزيلارة  الشلتاء  فصلل 
الفاخلرة  الفنلادق  ملن  العديلد  افتتلاح  ملع 
ومراكلز التسلوق الضخملة ومناطلق الجلذب 
واملهرجانلات واملناسلبات الثقافيلة ، أصبحت 
قطلر أكثلر جاذبية للزيلارات الصيفيلة كذلك. 
يف الواقلع ، هنلاك الكثلر ملن النلاس يف آسليا 
الوسلطى ، بملا يف ذلك الجمهوريلة القرغيزية 
، مملن يرغبلون يف قضلاء عطاتهم الشلتوية 
يف قطلر.  للذا أ نصحهلم بالقلدوم يف أي وقلت 
أبريلل لإلسلتمتاع  ملن نوفملر وحتلى  بلدءاً 
بأيلام مشمسلة ، وشلواطئ سلاحرة ، وليلايل 
الرمليلة،  الكثبلان  وركلوب   ، صحراويلة 

باإلضافلة إىل أصلول الضيافلة  القطريلة. 
ملن  األغلبيلة  اليلوم  يرغلب  وبالفعلل، 
يف  الشلتاء  أيلام  بقضلاء  وأقاربلي  أصدقائلي 
هنلاك  لكلن  قطلر.  مثلل  املشمسلة  البللدان 
عقبلة واحلدة، تتمثلل يف علدم وجلود رحللة 
يف  مدينلة  أي  ملع  الدوحلة  تربلط  مبلارشة 
آسليا الوسلطى ، حيلث يعيلش أكثلر ملن 75 
مليلون شلخص.  نتمنلى أن تقلوم الخطلوط 
مبلارشة  رحللة  بإطلاق  القطريلة  الجويلة 
سيسلاعد  حيلث  بيشلكيك،  إىل  الدوحلة  ملن 
ذللك يف  جلذب املزيلد ملن اللزوار ملن منطقة 
شاسلعة مثلل آسليا الوسلطى. أنلا متأكد من 
أن هلذه الرحللة سلتكون ناجحة مثلل رحات 

وجورجيلا.   أذربيجلان 
وفًقا لتجربتك، ما هي أبرز القواسم 

المشتركة بين قطر وقيرغيزستان ، من 
االجتماعية؟ والقيم  التقاليد   ناحية 

في قطر أشعر كما لو أنني في بلدي... هناك 
العديد من أوجه التشابه بين قيرغيزستان 

التقاليد والرياضات المتنوّعة،  وقطر من حيث 

ومن بينها الصيد بالصقور، والرماية، 
ومسابقات الخيل. يمارس كا الشعبين 

أسلوب الحياة البدوي العريق . نحن نتقاسم 
نفس القيم اإلنسانية فيما يتعلق بكبار السن 

والنساء ، والقيم األسرية والعاقات الوثيقة 
مع األقارب. كما أن كرم الضيافة قيمة 

مشتركة بين الشعبين، باإلضافة إلى عنصر 
األمن. 

املزيلد  تجلذب  سلياحية  أيقونلات  هلذه   كل 
ملن السلياح إىل البلاد ، وهلي بمثابلة عاملة 
سلياحية يف قطلر. يسلعدني جلداً أن أكون هنا 
يف قطلر وأن أقلوم بتعزيلز العاقلات األخويلة 

بلني الجمهوريلة القرغيزيلة ودوللة قطلر. 
ما هي أكثر  األماكن التي تفضل 

زيارتها في قطر خالل أوقات الفراغ؟ 
يف وقت فراغي ، أحاول معرفة املزيد عن البلد 

املضيف، فأقوم  أنا وعائلتي بزيارة قرية كتارا 
الثقافية ، مركز الشقب للفروسية ، مكتبة 

قطر الوطنية ، املتاحف ، والشواطئ
وقلد قمنلا بزيلارة متحلف الشليخ فيصلل بن 
قاسلم آل ثانلي عدة ملرات وما زللت أتطلع إىل 
زيارتله ملرة أخرى.، كملا أن عائلتلي هي زائر 
الرياضيلة  والفعاليلات  للمهرجانلات  منتظلم 

التلي تقام على ملدار السلنة يف الدوحة.
وقلد تابعنلا مؤخلرا بطوللة العاللم للجمبلاز 
لونجلني  بطوللة  لحضلور  ونخطلط   ، الفنلي 

الشلقب. يف  العامليلة 
 كذللك ، يسلتمتع األطفلال بمناطلق اللعلب يف 
منتلزه الشلراتون ، ومتنزه املتحف اإلسلامي 
رحلات  لتجربلة  نخطلط   كملا  والخلور، 

السلفاري أو الخلروج يف مخيلم صحراوي، من 
بني األنشلطة التلي نخطلط لهلا كعائلة خال 

هذا الشلتاء .
الصقر يحظى بشعبية كبيرة في 

الثقافة القيرغيزية و القطرية كذلك ؟ 
ماذا تقول لنا في هذا الصدد؟

كما ذكرت هناك أوجه تشلابه بلني الجمهورية 
أو  الصقلارة  بينهلا   وقطر،ملن  القرغيزيلة 
املقنلاص  وهلو تلراث أصيلل وإرث تاريخلي 
يتجلزأ  ال  وجلزء  ومميزاتله  خصائصله  بلكل 
والقرغيلزي،  القطلري  املجتملع  حيلاة  ملن 
حيلث  األجيلال،  بلني  موروثلة  ثقافلة  إنله 
يسلتخدمون  يف  قرغيزسلتان الخيلول والنرس 
أو الصقلور للبحلث علن املاعز اللري والذئاب 
قرغيزسلتان  والطيلور.  واألرانلب  والثعاللب 
هلي واحلدة ملن اللدول القليللة التلي ال تزال 

تتبلع بعلض تقاليلد الحضلارة البدويلة.
شلخصيا أنلا زائلر منتظلم لجمعيلة القنلاص 
السلنوي  مارملي  ومهرجلان   ، القطريلة  
،معلرض كتلارا اللدويل للصيلد والصقلور، كل 
هلذه الفعاليلات  تشلكل عوامل جلذب مثالية 
نظلم  الشلأن  هلذا  ففلي  األجانلب.  للسلياح 
ممثللو جمعيلة القانص  زيلارة إىل الجمهورية 
الخلرات  لتبلادل  ملرات  علدة  القرغيزيلة 
والرويلج   ، مشلركة  فعاليلات  وتنظيلم   ،
للصقلارة بشلكل علام. الصيلد بالصقلور هو 
تقليلد قديلم جميلل ورثنلاه من أسلافنا ومن 
واجبنلا الحفلاظ عليله لألجيلال القادمة،  ويف 
وجمعيلة  قطلر  دوللة  أهنلئ   ، الصلدد  هلذا 

الناجحلة.  برامجهملا  على  القنلاص 

حوار / حنان الغزواني
أكد سعادة السيد نوران نيازاليف 
سفير الجمهورية القيرغيزية لدى 

دولة قطر ، أن بالده تتطلع إلى 
تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي 

والثقافي مع قطر . كما أبدى 
سعادته إعجابه الشديد بما يراه 

في تنفيذ مشروعات كأس العالم 
2022، مؤكدا أن الدوحة ستنظم 

البطولة بكل نجاح وثقة، خاصة 
أنها تستخدم تكنولوجيا عالية في 

المشروعات المختلفة، وهو أمر 
يدعو إلى الفخر.

وعن تجربته الشخصية في قطر 
منذ وصوله قبل 3 أعوام وحتى 

اليوم ، فقد أعرب سعادته عن 
إعجابه الشديد بالتنوع الثقافي 

في البالد وباألمن واإلستقرار الذي 
ينعم به الجميع  .

المقناص  تراث أصيل وإرث تاريخي مشترك 
بين قطر وقيرغيزستان 
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بالل القادري مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق

خطة تطويرية هامة 
 وأضـاف  » نحـن واثقـون من الطلب القوي عىل  سـوق السـياحة 
يف قطـر يف املرحلـة املقبلـة ولذلـك فنحـن عازمـون عـي تطويـر 
اعمالنـا ، مشـراً إىل أن  الفنـدق قـد حقـق أداءا قويا خـال 2018 
، حيـث شـهد زيـادة يف نسـب اإلشـغال واألداء مقارنة مـع الفرتة 
نفسـها من العام املـايض يف ظل اإلسـرتاتيجيات التي بـدأ تنفيذها 
منـذ بدايـة 2018 بهـدف تجديـد و تحسـن نوعيـة املنتـج لخلق 
تجربـة ال تنـى لجميـع الضيوف والنـزالء ، حيـث قمنـا إىل اليوم  
بتجديـد %50 مـن منافذ قسـم األغذية واملرشوبـات، ومن املرتقب 
افتتـاح  منفذيـن جديدين بحلـول نهايـة العام وهمـا غرفة تذوق 
إل سـدرو )ElCedro ( الوجهة  املثالية لاسـتمتاع بأجواء الضيافة 
الراقيـة والرفاهية العرصيـة وتحظى صالة إل سـدرو  بالعديد من 
الخدمات إلسـتيعاب مختلـف األذواق، باإلضافـة إىل أيريس الدوحة 
)Iris Doha( التـي سـتكون بمثابـة وجهـة  عرصيـة وأنيقـة  يف 
الهـواء الطلـق بإطالـة طبيعيـة تجعلهـا مثالية ملشـاهدة غروب 
الشـمس واإلسـتمتاع  بأجـواء مفعمـة بالحيويـة واملرح . سـيتم 
تبديـل مواقـع معينـة لبعـض املرافق مثل باريسـا التي سـتصبح 

داخـل الفنـدق ،وافتتاح تـراس ذهـب والعديد مـن املفاجآت 
نحـن بصـدد تنفيـذ املرحلـة الثانيـة  مـن التجديـدات و مرافـق 
2019  عـىل أن  اخـرى سـيتم االعـان عنهـا الحقـاً خـال عـام 
نتمكـن من إطـاق الحلّـة الجديـدة لعامة فنـدق ومنتجـع فريج 
العالـم،  2020 قبـل كأس  الربـع األخـر مـن عـام   رشق خـال 
ليكـون أكثـر فخامة وتعبـراً عن الـرتاث القطري العريـق وتعزيز 
مكانـه » فنـدق ومنتجـع فريـج رشق عـىل قائمـة أهـم الفنـادق 

املتخصصـة يف هـذا القطـاع .

 معلم سياحي بارز
يعترب فندق ومنتجع فريج رشق أحد أهم املعالم السياحية البارزة 

يف قطر، ويتميز بطابعه املعماري الذي يجمع بن املايض والحارض 
وموقعه االستثنائي الذي يقع عىل بعد دقائق فقط من املطار   و 
بمرافقه الرتفيهية املصممة من وحي  الثرات القطري التقليدي 

لتلبية جميع طلبات الضيوف باإلضافة إىل جميع الخدمات املمّيزة 
التي يحتاجها املسافرون من رجال األعمال خال اجتماعاتهم . 

وأضاف :نحن محظوظون بتصميم الفندق الحايل وبموقعه الذي 
يجعله وجهة سياحية مميزة، إذ إنه قريب من كل يشء .

وعـن تجربتـه يف عالـم الضيافـة يف قطـر وتحديـداً مـع  فنـدق 
ومنتجـع فريـج رشق  أوضـح السـيد بـال  بـأن املشـوار طويـل 
حـوايل 12 سـنة حافلـة بالعديـد مـن التحديـات واإلنجـازات مـع 
سلسـلة فنـادق خمس نجـوم إال أن فنـدق ومنتجع فريـج تجربة 

أضافـت  لـه الكثـر  ، فهـي مختلفـة تماًمـا تأخذمفهـوم  فندق 
بوتيـك ، إذ يضـم 174 غرفـة عىل مسـاحة محـدودة إأل أنه نابض 
باإلنجـازات والفعاليـات  . كمـا أن الفنـدق معـروف بمسـتوياته 
الخدماتيـة العاليـة لذلك فان نسـبه االشـغال فيه دائمـاً مرتفعة، 
كمـا تلبي مرافقـه املتنوعة مـن مطاعم ومسـابح ومراكز صحية 
وغرهـا احتياجـات الضيوف الذين تتنوع جنسـياتهم بن قطرين 

ومقيمـن واوروبيـن وهو مـا يضيف ميـزة اخـرى للفندق.

أصول الضيافة الفاخرة 
فنـدق ومنتجـع فريج رشق   من األسـماء التي أضافـت الكثر من 
التميـز لجميـع املناسـبات اإلجتماعية سـواء الخاصـة بالرشكات 
أو األفـراد ، ويف هـذا أوضـح السـيد بـال  ينفـرد » فنـدق ومنتجع 
فريـج رشق » بالعديـد من املزايـا ابتداءاً من املوقـع  يف قلب الدوحة 

، كمـا أننـا نوفـر القاعـة املثالیـة إلقامـة حفـات زفـاف خیالیة 
تسـتوعب 200 إىل 350 فـرداً و مجهـزة بأحـدث أجھـزة اإلضـاءة 
وأفضـل األنظمـة السـمعیة والبرصیـة قابلة للتصميـم والتجهيز 
وفـق أي فكرة يحددها العروسـن ، باإلضافـة إىل توفر خصوصیة 
تامة لحفـل الزفاف ویخصـص مدخاً خاًصا یسـتخدمه  حضور 
الحفـل الكـرام. باإلضافـة إىل باقـة عروض شـهر العسـل والفلل 

والسبا.
التسـويق نحـن  بصـدد إطـاق خطـة    وبالتنسـيق مـع فريـق 
املناسـبات  مختلـف  تنظيـم  يف  خدماتنـا  لتعزيـز  اسـرتاتيجية 
اإلجتماعيـة . مؤكـداً عـىل أن باقات املناسـبات  التـي يقدمها فندق 
ومنتجـع فريـج رشق للمناسـبات الخاصـة  وفعاليـات الـرشكات 
وحفـات الزفـاف وحفـات الخطوبة وحفـات التخرج لها سـجل 
حافـل يف تجـاوز معاير االمتياز.لذلك  نقدم باقات تنافسـية لتمهيد 
الطريـق لعـدد أكـرب مـن العمـاء مـن األفـراد والـرشكات .   يعتمد 
فنـدق ومنتجع فريج رشق   عىل قسـم املبيعات والتسـويق للرتويج 
ودعـم عامتـه التجاريـة يف األسـواق العامليـة واملحليـة . كمـا يركز 
الفنـدق عـىل االعانـات املرئية والسـمعية للوصول إىل أكـرب عدد من 
املسـتهلكن باإلضافة إىل العروض املدروسـة لجذب السـياح ورجال 

األعمـال واملشـاركة يف املعـارض العاملية للسـياحة والسـفر
 ويف الختـام  أكـد أن الدوحـة سـوف تسـتقبل أفـواج سـياحية 
كبـرة من األسـواق التي افتتحـت فيهـا الهيئة العامة للسـياحة 
مكاتـب تمثيليـة ،داعيـا القطـاع الفندقـي إىل توظيـف إمكانياته 
البتكار منتج يلبي تطلعات السـياح بالتنسـيق مـع الهيئة العامة 
للسـياحة لإلرتقـاء ودفـع عجلـة النمـو السـياحي. قائـا »عىل 
الجميـع أن يعمـل ليحقـق النجـاح، وال تـزال الفـرص تنتظر من 

يقـدم عماً جـاداً ومتميـزاً »

حوار حنان الغزواني
اكد السيد بالل القادري مدير عام فندق ومنتجع فريج 

شرق أحد فنادق »ريتز-كارلتون« ان دولة قطر اصبحت 
وجهة رئيسية نجحت في وضع نفسها على الخريطة 
اإلقليمية والعالمية. وأوضح بالل  أن الفعاليات التي 

تم تنظيمها في قطر من معارض ومؤتمرات واحتفاالت 
ساهمت بشكل كبير في تنشيط القطاع الفندقي 

والسياحي بشكل عام. وأعرب عن ترحيبه بالمنافسة 
التي تشكلها الفنادق الجديدة، وذلك لالستمرار في 

تقديم األفضل لمصلحة العمل، موضحًا أنه سيكون 
هناك دائمًا افتتاح لمزيد من الفنادق الجديدة في قطر ، 

ولكن القيمة الحقيقية تكمن بخبرة الفريق في اإلدارة  .

قـطــر وجـهــة سيـاحـيــة رئـيسـيــة
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منتزه بلدنا 

طبيعة ساحرة وأنشطة ترفيهية استثنائية

للكبلار  األنشلطة  ملن  العديلد  بلدنلا  منتلزه  يقلّدم 

كرياضلة الحبلل, التأرجلح بالحبلال, تسللّق الجلدران 

القلوس.  ورمايلة 

الهوائيلة  الدراجلات  ركلوب  رياضلة  إىل  باإلضافلة 

املتعلددة العجلات بسلعات مختلفلة ملن مقعديلن إىل 

3 و 4، كملا يوفلر العديلد من األنشلطة أبرزهلا ركوب 

الخيلل وركلوب القلوارب املطاطيلة يف بركة امليلاه التي 

تتوسلط املنتزه, باإلضافة إىل منطقة سلباق السليارات. 

وللمناسلبات اإلجتماعيلة مللن يخطلط لإلحتفلال بعيد 

ميلاده أو عيلد ميلاد أحلد أطفالله فمنتزه بلدنلا يوفر 

كل ملل يللزم لاحتفلال بعيلد ميلاد ال ينتلىس. هذا وال 

ننلىس املشلتل املميلز حيلث يمكلن للصغار اإلسلتمتاع 

أخصائيلي  بلإرشاف  واألزهلار  النباتلات  بزراعلة  

املنتلزه لضملان تجربلة تعليميلة ممتعلة. أما بالنسلبة 

للمطاعلم, فيوفلر مطعلم بلدنلا مجموعلة من أشلهى 

املأكلوالت العريبلة, باإلضافلة إىل مطعلم مسلر بيتلزا 

ومقاهلي موكاريبيلا وكركلي.  

ال يقتلر االملر على اللهلو والتسللية فحسلب  فلقلد 

تلم إضافلة العديلد ملن الحيوانلات الزاحفلة الفريلدة 

ملن مختلف أنحلاء العاللم, باإلضافة إىل إنشلاء منطقة 

الكرنفلال حيث ألعاب أركيلد املتنوعلة بجوائزها املميزة  

،إىل جانلب إنشلاء قطلار فريلد ملن نوعله يمّكلن  رواد 

املزرعلة  ملن التجوال يف  املنتلزه بأكملله يف رحلة رائعة. 

أخلرا وليلس آخلراً, يديلر املنتلزه فريقاً ملن املحرفني 

ذوي الخلرة العاليلة يف إدارة املنتزهلات لضملان قضاء 

وقلت ممتع وآملن بنفلس الوقت.

يعتبر منتزه بلدنا الواقع في الخور، أم الحوايا، مخرج 44   لوحة فنية طبيعية رائعة حيث 
المساحات الخضراء واألشجار يتيح لزائريه التمتع بالطبيعة بعيدا عن ضوضاء المدينة 

وضغوطات العمل والحياة الروتينية. كما تطغى األجواء االحتفالية في المنتزه حيث هنالك 

فعاليات ونشاطات منوعة تناسب جميع الفئات العمرية  وتم تخصيص أماكن لألطفال مجهزة 
بجميع وسائل الترفيه الخاصة من منطقة المغامرات إلى منطقة ألعاب األطفال وصواًل إلى 

حديقة الحيوانات حيث يمكن لألطفال التفاعل وإطعام الحيوانات. 
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كيدزموندو الدوحة

 المدينة الترفيهية التعليمّية األولى في قطر

ُتعـّد كيدزمونـدو الدوحـة مدينـة ترفيهيـة تعليمّيـة عامليـة, ُمصممـة لألطفـال 
الذيـن تـراوح أعمارهـم بـن 2-14 عامـاً ، وتتمّيز هـذه املدينـة املكتفيـة ذاتياً 
بإقتصادهـا أن األطفـال )ويسـمذون كيديزنـز( يقومـون بإدارة شـؤون املدينة 
بشـكل كامل.هـذا وتمتلـك هـذه املدينة املصّغـرة اقتصـاداً خاصاً وعملـًة خاصة 
)الكيـدالر( باإلضافـة إىل الخدمـات العامـة وأكثر من 80 نشـاط مهنـي مختلف 
ليتمكـن األطفـال مـن ممارسـتها حسـب رغبتهـم وبتوجيـه مـن أخصائيينـا 
مـا  الدوحـة  لكيدزمونـدو  املجـال.   هـذا  يف  العاليـة  الخـرة  ذوي  الكفوئيـن 
يفـوق ال40 رشيـك تسـويقي رئيـي يتمثلـون بمنشـآت مصغـرة عـن أدوارها 
الحقيقيـة كأوريـدو, القطريـة للطـران, مواني قطـر, مرصف الدويل اإلسـامي 

والكثـر مـن املؤسسـات الفاعلـة يف دولـة قطر. 
توفـر كيدزمونـدو الدوحـة بيئـة آمنـة وتفاعليـة وتعليميـة ذات طـاع ترفيهي، 
حيـث يختاراألطفـال مهنتهـم املفّضلـة ويرتـدون الـزي الخـاص بهـذه املهنـة 

الدور. ويعيشـون 
تـم تصميـم هـذا املفهـوم الفريـد مـن نوعـه لتزويـد أطفالنـا والذيـن يعترون 
مواطنـن  ليكونـوا  املطلوبـة  والعـادات  والخـرة  باملعرفـة  املسـتقبل  قـادة 

املسـتقبل. يف  للمجتمـع  ونخبـة  مسـؤولن 
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يوم رائع مع العائلة واألصدقاء مع مجموعة واسعة من األلعاب واألنشطة الممّيزة

ميغابوليس الوجهة األفضل في مجال الترفيه في قطر

يعد »ميغابوليس« الوجهة األفضل في مجال الترفيه 
في قطر مع مجموعة واسعة ومنوعة من األلعاب 

واألنشطة التي تناسب جميع األعمار.
 يّوفلر مركلز ميغابوليلس الرفيهلي الواقلع يف اللؤلؤة قطر, 

مدينلا سلنرال,   كوكبلة فريلدة وممّيزة من ألعلاب ومرافق 

للتسللية والرفيله بما يف ذللك  ألعاب األركيلد املختلفة ، التي 

تخّوللكك للفلوز  بالعديلد ملن الجوائلز الفورّيلة والقيّملة، 

غلرف الهلروب الجديلدة كليلاً، محطلات الواقلع اإلفرايض 

الحماسلّية  السلباق  ألعلاب   ,)VR( واملتطلّورة  الحديثلة 

املذهللة  الخاصلة  الكاريوكلي  غلرف   ,1 وان  الفورملوال 

والبليلاردو  البولينلغ  ممتلع,  وقلت  لقضلاء  واملخصصلة 

ملن  الكثلر  وغرهلا  الفريلق  بنلاء  أنشلطة  إىل  باإلضافلة 

ألعلاب التحلدّي.

باإلضافلة إىل خدملات الرفيله، نحلن نقوم بتنظيلم بطوالت 
بولينلغ وبليلاردو شلهرية حيلث نوفر فلرص الربلح بجوائز 
عديلدة وقّيملة لجميلع املشلاركني على أن يتلوج 4 منهلم 

أبطلاال ويحصللون على  جوائلز نقديلة قيمة!
كملا يوفلر هلذا املركلز الرفيهلي الحديلث تجربلة فريلدة 
خدملات  كذللك  يقلدم  حيلث   ، األعملار  كل  ملن  لضيوفله 
تنظيلم حفلات أعيلاد امليلاد ملن الدرجلة األوىل ذات جودة 
عاليلة والتلي تشلمل الديكلورات املميلزة ، شلاملة جميلع 

الواسلعة. داخلل صاللة ميغابوليلس  األلعلاب 
إذا كنلت تبحث علن الوجهلة املثالية للهروب ملن ضغوطات 
العملل والحيلاة اليوميلة » ميغابوليس« هو املكان املناسلب 
اللذي يوفلر للك أجلواء مريحلة ، مملا يجعلل ملن مركلز 
ميغابوليلس مكانلاً مناسلباً تبحلث عنله اإلرسة لقضاء يوم 

رائع. عائلي 
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تنظيم المهرجان الثاني بالتعاون مع السفارة البلجيكية

أسرار الشوكوالتة البلجيكية في فندق الشعلة
بالتعاون بين فندق الشعلة  

و السفارة البلجيكيه في 
قطر لتنظيم دورة ثانية من 

مهرجان الشوكوالتة البلجيكي 
بمشاركة طاهي الشوكوالتة 

البلجيكي لوران جيرباود. 
سيعقد هذا الحدث في صالة 
سكاي في فندق الشعله من 

20 إلى 23 نوفمبر 2018

سلتعقد »ورشلات عملل صنلع وتلذوق« فريلدة يف 20 و 21 و 
22 و 23 نوفملر لعشلاق الشلوكوالتة الذين يريلدون معرفة  
كل خبايلا وأرسار الشلوكوالتة. تحلت اإلرشلاد املهنلي للوران 
جربلاود ، سليكون لديهلم الفرصة لصنع الشلوكوال الخاصة 
بهلم وتعلم كيفيلة تلذوق األصناف املختلفلة. سلتكون املواد 
الخام املسلتخدمة عبارة عن شلوكوالتة شلبه حلوة متوازنة ، 
ملع ملمس مخملي وطبقة سلاتان ، مثاليلة للعناية بالصحة 

ولألشلخاص الذيلن يتناولون كميلات قليلة من السلكر.
للوران جربلاود هو واحلد من أفضلل صانعي الشلوكوالتة يف 
بروكسلل ، ينتملي إىل الجيل الجديلد من صانعي الشلوكوالتة 
البلجيكيلني. درس التاريلخ يف حلني أخلذ دروس مسلائية يف 

الشلوكوالته. صنع 

 بعلد رحللة طويللة إىل الصلني ، علاد إىل بلجيكا وبلدأ بتجربة 
نكهلات ومكونلات جديلدة ، مثلل التوابلل والفاكهلة الغريبة 
وبدائلل السلكر. تنعكس رحلتله إىل الصني يف شلعاره وتغليفه 
الجميلل - ختلم أحملر يصلور كلملة »شلوكوالته« باللغلة 

. لصينية ا
سليتم إطلاق املهرجلان يلوم الثاثلاء ، 20 نوفملر ملن قبل 
سلعادة بلارت دو غلروف ، سلفر بلجيلكا يف قطلر ، والسليد 
رشيلف صلري ، مديلر علام الشلعلة يف الدوحلة ، يف حضلور 
الطاهلي البلجيكي تشلوكولتر للوران جرباود. سليتم دعوة 
حشلد ملن الشلخصيات املهملة ووسلائل اإلعلام واملدونلني 

والضيلوف الكلرام ملن كا الطرفلني إىل افتتلاح الحلدث.
بلجيلكا مشلهورة جلدا بالشلكوالته الفاخلرة  واألفضلل يف 

العاللم. يف حلني أن امللواد الخلام ال تأتلي ملن بلجيلكا ، إال أن 
البلاد طلورت على ملر السلنني خلرة ال تضاهلى ملن أجل 
متعلة براعم التذوق لدينا. باسلتخدام مكونلات عالية الجودة 
فقلط - وال سليما زبدة اللكاكاو النقية - ترتبط الشلوكوالتة 
البلجيكيلة بتخصصلات ذواقلة عالية الجلودة. ملع أكثر من 
500 شلوكوالتة وأكثلر ملن 2000 محلل شلوكوالتة ، تنتلج 
بلجيلكا ملا يقلارب 220،000 طن ملن الشليكوالتة كل عام ، 
معظمهلا للتصدير. يعد مطار بروكسلل أكر متجلر يف العالم 

، حيلث يتلم بيلع أكثر ملن 800 طن سلنوًيا.
تتوفلر العديد من العاملات التجارية للشليكوالته البلجيكية 
يف السلوق القطلري. وبعيلًدا عن منتجلات التجزئلة ، فتحت 
العديلد من اللرشكات متاجلر وحتى مقاهلي يف جميع أنحاء 

الدوحلة. وسليتم تمثيلل العديلد منهلم يف حفلل االفتتلاح 
منتجاتهم. لعلرض 

وقلال السليد صلري: »نحن سلعداء السلتضافة مثلل هذا 
الحلدث ، خاصلة بعد النجلاح الكبر اللذي تحقلق يف العام 
امللايض، حققنلا نجاحا كبلرا يف الدورة  السلابقة من خال 
التعلاون القّيلم ملع سلفارة بلجيلكا »  وأضلاف »لقلد تم 
طللب مثل هلذا الحدث ملن قبلل الكثرين يف الدوحلة. لذلك 
يرسنلي أن أتمكلن ملن إطلاق مهرجلان كهلذا لاحتفلال 
بالشليكوالتة البلجيكيلة ملن خلال إتاحة الفرصلة ملحبي 
الشلوكوالتة يف قطلر ملعرفلة خبايلا صناعلة أجلود أنلواع 
الشليكوالتة. وأنلا مقتنلع بلأن حلقلات العملل سلتكون 

تجربلة ال تنلىس لجميع املشلاركني ». 

شريف صبري مدير عام فندق الشعلة - الدوحة
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استمتع بالفخامة وأرقى الخدمات فـــــي فندق راديسون بلو الدوحة
إعداد: حنان الغزواني 

 ينفرد فندق راديسون بلو الدوحة  بخدماته 
المتطورة  وموقعه المتميز، حيث ساهمت 

الخبرة الطويلة التي يحظى بها الفندق لما  
يتجاوز  38 سنة، في حفر اسمه، ليصبح من أحد 
أبرز معالم العاصمة القطرية الدوحة، الذي يمزج 

بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر وتطلعات 
المستقبل. 

وأكد السيد علي  محمد  بطاح  مدير مبيعات فندق 
راديسون بلو أن الفندق جاهز إلستقبال ضيوفة وزواره 

مع حزمة جاذبة  تم إعدادها بعناية فائقة لتقديم 
تجربة رائعة للسياح والمقيمين على حد سواء

الوجهة الراقية بأعلى معايير الضيافة
ينفـرد فندق راديسـون بلو الدوحـة بتقديم أرقى 

الخدمـات الفندقيـة، حيث يضـم 583 من الغرف 

واألجنحـة الواسـعة واألنيقـة واملتميـزة بأربعـة 

أنمـاط مـن التصميمـات الفريـدة مـن نوعهـا 

بمسـاحات فسـيحة وزخارف تتمـاىش مع كافة 

األذواق، والتـي تتنوع ما بـن أصالة الرتاث العربي 

واإلسـامي إىل تأثريات ملوك الهند وحضارتها، إىل 

الطابـع العـري بحداثته واألجنحـة ذات الطراز 

املتميـز، مثل جنـاح الحديقة الربيطانيـة وجناح 

الشـمس  بنتهـاوس  وجناحـي  بونـد،  جيمـس 

روادهـا..  لراحـة  املصصمـة  الفخمـة  والقمـر 

باإلضافـة لطوابـق مخصصة لرجـال األعمال مع 

ردهـات ذات إطـاالت بانوراميـة عـى املدينة.

وبالتـايل فهـو الوجهـة املثاليـة للعمـل والراحـة 

والرتحـاب  املعاملـة  دفء  حيـث  واالسـتجمام، 

مـن موظفن مؤهلـن ممـا يجعل مـن إقامتكم 

تجربـة ال تنـى. 

العناية بأدق التفاصيل
يقـدم الفنـدق باقـة خدمـات اسـتثنائية تشـمل 

مجموعـة مـن الخدمـات خـارج الفنـدق، حيـث 

يكـون فريـق تنظيـم الحفـات الخارجيـة رهـن 

إشـارتك، مهمـا كان عدد الضيوف حتـى لو تجاوز 

املئـات، إن الخـربة الفائقـة ودفء التعامل والفكر 

الخـاق هو مـا يميـز فريـق العمل الـذي يحرص 

عـى أدق التفاصيـل لخدمـة ترتيـب اجتماعاتكم 

املثاليـة أو مناسـباتكم الهامة.لذا يخصص الفندق 

واملؤتمـرات،  لاجتماعـات  شاسـعة  مسـاحات 

ابتداء مـن اجتماعـات مصغرة ملجلـس إدارة ألقل 

عدد من االشـخاص، وصوال إىل املؤتمـرات الكبرية، 
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استمتع بالفخامة وأرقى الخدمات فـــــي فندق راديسون بلو الدوحة

حيـث يوفر الفندق 10 قاعات بمسـاحات مختلفة 
ووسـائل  االتصـاالت  وسـائل  بأحـدث  مجهـزة 
العـرض بالتقنيـات الحديثـة، ووصـوال إىل قاعـة 
املؤتمـرات الكـرى- جيوانـا - والتـي تتسـع لعدد 
700 شـخص بنظـام املـرح، وحفـات الـزواج 

لعـدد مدعويـن يزيـد عىل 400 شـخص. 

الصحة واالستجمام 
تسـتطيع العائـات واملجموعـات التـي تسـعى 
لاسـتجمام االسـتمتاع بالخدمات التـي يوفرها 
فنـدق راديسـون بلـو، الدوحـة من خـال مرافق 
اللياقـة البدنيـة والعناية الصحيـة املتنوعة بما يف 
ذلك حمام سـباحة خارجي وآخـر مغطى بدرجة 
حـرارة مسـيطر عليهـا مـع انغـام املوسـيقى، 
والقاعـات الرياضيـة الضخمة واملجهـزة تجهيزا 
باالضافـة  الرياضيـة،  املعـدات  بأحـدث  كامـا 
التنـس،  ماعـب  البخـار،  وغـرف  للسـاونا 
وماعـب الكـرة الطائـرة، ملعـب كـرة السـلة، 
ماعب اسـكواش، الريشـة توفري فرصـة مثالية 

لاسـرخاء وتجديـد النشـاط.
ضيافة بنكهات عصرية 

مطاعـم  الدوحـة  بلـو  راديسـون  فنـدق  ُيقـدِّم 
رائعـة يف بيئـة تقليديـة، ولكنها نابضـة بالحياة 
داخـل مطعـم الهايـد بـارك كـويف شـوب، حيـث 
يقـدم بوفيـة عاملـي لتتذوَّقوا أفضل تشـكيلة من 

األطبـاق الرشق أوسـطية والعاملية الشـهرية، هذا 

ويقـدم البالـم جـاردن مجموعة مـن املرشوبات 

املعجنـات.  أو  والحلويـات  والبـاردة  السـاخنة 

بإمـكان ضيـوف فنـدق راديسـون بلـو الدوحـة 

االسـتمتاع بمـا لـذ وطـاب مـن املأكـوالت مـن 

مختلـف مطاعـم الفنـدق 13: مطعـم ايطاليـان 

جـوب، الـذي يعد من أشـهر املطاعـم اإليطالية يف 

الخليج ولعشـاق األكل الهندي مطعم شـينغاري، 

من أشـهر املطاعم الشـعبية الهندية عىل االطاق 

حيـث يقدم أطبـاق التنـدور الشـهرية، باإلضافة 

إىل مطعـم بومباي بالتـي الهندي مـن بيت بالتي 

للـكاري. وملحبـي السـتيك واللحـوم مطعـم بيت 

املشـاوي والسـتيك »بينتليـز جريـل« وأشـهر بل 

تنـى  ال  ولتجربـة  الواجيـو.  لحـوم  انـواع  ألـذ 

مـن املـذاق اإلمراطـوري واملغـويل نذكـر املطعم 

مجموعـة  يقـدم  الـذي  ووز«  »روبـي  الصينـي 

منتقـاة مـن أفضـل األطبـاق املدهشـة بنكهات 

البهـارات العامليـة اآلسـيوية.
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فندق ونادي صحي ويستن الدوحة
 يعّين شيف تنفيذي جديد للحلويات

فندق الريتز-كارلتون، الدوحة يقدم
برانش حول العالم بالتعاون مع جوي كلوب قطر

أعللن فندق ونلادي صحي ويسلتن الدوحلة علن تعيني»فيمانتا 
أنطونلي« كشليف تنفيلذي للحلويلات يف الفنلدق اللذي يتمتلع 

بخلرة ألكثلر ملن 15 عاملاً يف فنلادق خملس نجوم .
شلغل مناصلب عديلدة سلابقة يف فنلادق ماريلوت الدوليلة يف 
منطقلة الخليلج حيث اكتسلب خرة واسلعة، وقرر ملن بعدها 
اإلنتقلال واإلنضملام اىل فنلدق ونلادي صحلي ويسلتن الدوحة 
والعملل كشليف مختلص بالحلويات، مما سلاعده على تطوير 

مهاراتله وإبتكاراتله الخاصلة يف تصميلم الكعكات.
املأكلوالت  مديلر  إدواردو«،  »رووي  قلال  الصلدد،  هلذا  ويف 
واملرشوبلات يف فنلدق ونلادي صحي ويسلتن الدوحلة: »يرشفنا  
إنضملام  الشليف »فيمانتلا«  املوهلوب  واملبدع اىل فريلق عملنا،  
ومما ال شلك فيله أنه يتمتلع بمهلارات متمّيزة اكتسلبها خال  
مسلاره املهني يف ابتلكار أجود أنلواع الكعلكات والحلويات، نعد 

ضيوفنلا بتقديلم تجربلة الجديلد ال مثيلل لها.«
وملن جهته، قال  الشليف »فيمانتلا« :»يف فندق ويسلتن الدوحة 
رائعلة  إبداعيلة  وتصاميلم   جديلدة  أفلكار  إلبتلكار  أخطلط  
للحلويلات و خاصلًة لكعلكات الزفلاف. إنني أعشلق الحلويات  
وأحلرص دائماّ عى إسلتخدام أفضلل املكونات، وكفريق نسلعى 
إلضافلة ملسلة مميلزة على الحلويلات  والقوائم التلي نصممها 

من أجلل تقديلم أرقلى الخدملات لزبائننا .«

بعلد النجلاح الذي حققله »برانش حول العالم« ، يسلتمر 
التحديلات  سلقف  رفلع  يف  الدوحلة  الريتز-كارلتلون، 
ملن خلال إبلداع مفهلوم جديلد للرانلش وإطاقله يف 
حللة جديلدة بالتعلاون ملع جوي كللوب قطلر؛ الرشكة 

العامليلة الرائلدة يف مجلال بيلع لعلب األطفلال. 
يقلدَّم برانلش حلول العاللم الجديد تحلت إرشاف رئيس 
خلراء  ملن  ومجموعلة  يارامليلي،  سلاتيش  الطهلاة 
الطهلي العامللي، وآرون مارتن، مسلاعد املدير املسلؤول 
علن األطعملة واملرشوبلات. ويسلتعرض الرانش خال 
موسلمه الجديلد علدة مطابلخ عامليلة ملع الركيز عى 
نوفملر،   16 اسلطنبول  أسلبوع:  كل  محلددة  وجهلة 
ومومبلاي 23 نوفملر، ومدريلد 7 ديسلمر، وبكلني 14 
ديسلمر، وأخرًا نيويورك 28 ديسلمر. فيما يسلتضيف 
مطعلم الاغلون أيًضلا ثلاث نسلخ خاصة ملن برانش 
حلول العالم: خدعلة أم حللوى 2 نوفمر، وسلوبرهرو 

30 نوفملر، وعجائلب الشلتاء 21 ديسلمر. 
يسلتعرض الرانلش الجديد تشلكيلة متنوعة من أشلهر 
األطبلاق العاملية الكاسليكية، والسلويش والساشليمي، 
البحريلة  واملأكلوالت  البحريلة،  املأكلوالت  وسليفيتيش 
النباتيلة  والسللطات  اللحلم،  طهلي  ومحطلة  امللردة، 

املصنوعلة ملن مكونلات محليلة، ومحطلات الشلواء يف 
الحديقلة، وركلن األجبلان، وتشلكيلة غر محلدودة من 

الفطائلر والحلويلات. 
وبينما يسلتمتع الضيلوف باألجواء العاملية ، يستكشلف 
الصغلار عاللم جلوي كللوب قطلر حيلث العديلد ملن 
األنشلطة الرفيهيلة املثلرة، واأللعاب، ومقابللة أيقونة 

جلوي كللوب الشلهرة، والكثر غلر ذلك.
اردن كندجيللني، مديلر  السليد  املناسلبة، قلال  وبهلذه 
الريتلز- »يسلتمر  الدوحلة:  الريتز-كارلتلون،  علام 

كارلتلون، الدوحلة يف مفاجلأة ضيوفله بمفهلوم جديد 
ومبتكلر لرانلش حلول العاللم. ويف هلذا اإلطلار، يرسنا 
ويرشفنلا بلدء هلذا التعلاون املثملر ملع جلوي كللوب 
الشلهية،   املأكلوالت  ملع  إيسلت.  ون  وفيفتلي  قطلر 
التفاعليلة  األطفلال  وأنشلطة  االسلتثنائية،  والخدملة 
الريتلز- أصبلح  األجلواء،  يف  تحللق  الهلواء  ومناطيلد 

تنلاول  لتجربلة  األفضلل  الوجهلة  الدوحلة  كارلتلون، 
للعائلات.«   الطعلام 

الجديلد متلاح كل جمعلة، ملن  العاللم  برانلش حلول 
السلاعة 01:00 ظهلًرا حتلى 04:00 علًرا يف مطعلم 

الاغلون .



15 األحد 03 من ربيع األول 1440 هـ الموافق 11  نوفمبر 2018

مكانة راسخة وسمعة مرموقة

»باري غاليري« تحتفل بافتتاح أبوابها في ازدان مول الوكرة 

القطلاع   الدوللة لتعزيلز  وتماشليا ملع رويلة 
السلياحي ويف إطلار خطتهلا التوسلعة قاملت 
الفاخلرة  املتاجلر  سلسلة  غاللري«  »بلاري 
إزدان  يف  معرضهلا  بافتتلاح  بالتجزئلة  للبيلع 
املنطقلة  يف  لزبائنله  ليقلدم  الوكلرة  يف  ملول 
تنوعلا واسلعا ملن املنتجلات الفاخلرة املتميزة 
العريلة   واإلكسسلوارات  العاملات  لجميلع 
الفخملة كوجهلة ملن شلأنها إغنلاء وإضافة 
الوكلرة.  منطقلة  يف  التسلوق  لتجربلة  الكثلر 
علام  مديلر  القواسلمي   حكلم  السليد  وقلال 
بلاري غاللري: » نحلن مدركون تماملاً ألهمية 
فقلد  القطلري،  السلوق  يف  حضورنلا  توسليع 
بنينلا مكانة راسلخة وسلمعة مرموقلة يرسنا 
افتتلاح أبلواب بلاري غاللري هنلا يف الوكلرة 
وخاصلًة يف هلذا املوقلع املتميلز يف ازدان ملول، 
بسلمعتها القويلة وخرتهلا يف مجلال التجزئة 
الفاخلرة سلتقدم بلاري غالري خدملة عماء 
،سرّسلخ  متميلزة  تسلوق  تجربلة  و  فريلدة 
عاماتنلا موقع املجملع باعتباره وجهلة رائدة 
مقصلداً  سليصبح  كملا  باملنطقلة،  للتسلوق 
اسلتثنائياً لجميلع املقيملني واللزّوار على حلد 
سلواء. وأكد السليد القواسلمي بلأن دولة قطر 
تمتللك العديد ملن املؤهلات السلياحية القوية 
ووجهلات  التجاريلة  املراكلز  ملن  العديلد  و 
يؤهلهلا  متطلور  بمفهلوم  الفاخلرة  التسلوق 

لتتصلدر الئحلة »سلياحة التسلوق«، وأضلاف 
: »أتوقلع أن تكلون قطلر منافسلا قويلا خال 
السلنوات املقبللة « يعلزز بلاري غاللري فلرع 
الوكلرة ملن تجربلة التسلوق الفاخلرة يف قطر 
جديلد   تصميلم  خلال  ملن  مريحلة  أجلواء  يف 
تنتهجله باري غاللري حاليا يف مختللف أفرعها 
، ويسلتعرض تصميلم بلاري غاللري الجديلد 
بأسللوب  املنتجلات  ملن  الشلاملة  تشلكياتنا 
ال مثيلل لله، حيلث يدعلو عماءنلا لاندماج يف 

. مميلزة  استكشلافية  رحللة 
ملرا   607 مسلاحة  على  املتجلر  تصميلم  تلم 
مربعلا ، ويزخلر بتصاميلم فاخلرة ومتناسلقة، 
يمتلزج فيها األسلود واألبيض والخشلب إلطالة 
وملسلات عريلة. وتأتي امللواد الراقيلة املنتقاة 
بعناية لُتلرز اسلراتيجية باري غاللري الراقية 
ملن خلال أدوات الكتابة، والسلاعات، واملنتجات 
الجلدية، واألكسسلوارات ، واملجوهرات والعطور 

واملكيلاج وغرهلا ملن املنتجلات الفاخرة .

القواسمي: قطر تمتلك العديد من المؤهالت السياحية القوية

حوار حنان الغزواني

أصبحت سياحة التسوق من ضمن أهم عوامل الجذب السياحي إلى جانب 
العوامل  الطبيعة والحضارية والتاريخية ألي بلد ، ولقد نجحت قطر في  بناء 

مراكز تسوق حديثة والمجمعات التجارية الضخمة حتى إحياء االسواق الشعبية 
او التراثية وإعادة ترميمها وتجديدها كما هو في سوق »واقف« للحفاظ على 

مال ،والعديد من المطاعم  األسلوب المتوارث  في التسوق التي يعززها فكرة الحَّ
التي تقدم األكالت المحلية الشعبية والمقاهي باإلضافة إلىبيع المنتجات 

اليدوية والتذكارية التي تجذب السائح .
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أبدوا تفاؤلهم بالموسم القادم.. مــــــــــــــديرو شركات السياحة والسفر: 

قطر.. وجهة سياحية مميزة بمعـــــــــايير عالمية وتنوع ثقافي مذهل 

أكد السليد حملزة الريكلي  الرئيلس التنفيلذي لوكاللة  Luxury Travel & Tours إبأن 
الرشكلة تنفلرد باسلراتيجيتها ورؤيتهلا اإلسلتثنائية  بهلدف تقديلم مفهلوم نوعلي 
وفاخلر للسلفر والضيافلة ، وابتلكار باقلة متنوعلة ملن الخدملات املميلزة واملفصلة 

حسلب طللب وتطلعلات العميلل بأسللوب تملزج الجلودة بالفخامة .
وأوضلح : إن معرفتنلا الجيلدة بملا يتطلبله عمائنلا الكلرام، تسلمح لنا بلأن نبدع يف 
تقديلم أرقلى الخدمات يف مجلال السلفر و الضيافلة، وان نطور مجموعة ملن الباقات 
التلي تركلز بشلكل رئيي على األنشلطة حسلب الطللب، وان نوفر تجارب شلخصية 
ومثلرة للغايلة لجميلع عمائنلا ، ولذللك نعملل عى تعزيلز عاقاتنلا ملع  العديد من 

األسلواق العامليلة مثل فرنسلا ، بريطانيلا ،إيطاليلا و غرها.

ولعشلاق العطلور الفاخلرة نقلدم تجربلة فريدة ملن نوعهلا إذ أننلا انفردنلا بمقابلة 
خاصلة ملع Jean Paul Guerlain صاحلب ومؤسلس املاركلة العامليلة الرائلدة يف عالم 
العطلور  الراقيلة لنمكلن عمائنلا ملن زيلارة مختلر جلان بلول يف قلره الخاص يف 
فرنسلا وابتلكار عطرهلم  باختيلار املكونلات التلي تائلم أذواقهلم   ، كملا أننلا ننظم 
زيلارات خاصلة و حريلة إىل مدينلة  Grasse )عاصملة العطلور( ، وقر فرسلاي  
ومتحلف اللوفلر وأرقى أماكلن اإلقاملة املتنوعة التي تشلمل أفخم الفنلادق والعقارات 

السلكنية ذات الطلراز الرفيلع و العقلارات السلياحية ذات الطلراز اإليكولوجي.
Concierge  وأضلاف »حرصلاً منلا على تقديم حللول مبتكلرة يف  قطلاع السلفر و

نحلن بصلدد ابلرام اتفاقيلة رشاكة ملع رشكلة ابريطانية رائلدة لتطويلر خدمات 

Concierge   مؤكلدا بلأن هلذه الخطلوة سلوف تحدث نقللة نوعية يف عالم السلفر 
و السلياحة يف قطر .

 كما أشلاد السليد حملزة بجهلود الدوللة و الهيئلة العامة للسلياحة للرويلج للمنتج 
املحلي يف األسلواق العامليلة  ومنله أشلار إىل خطلة  Luxury Travel & Tours بهلدف 
تعزيلز السلياحة القطريلة محليلا و عامليلا لجللب املزيلد من أسلواق عامليلة جديدة و 
أضلاف  » تحفلل دولة قطلر بالثقافة و الحضلارة املتفردة و األصيللة، وتطمح الرشكة 
يف املسلاهمة يف ترسليخ  قطر عى خارطلة السلياحة العاملية كوجهة سلياحية عاملية. 
وملع ذلك، فلإن هدفنا األول هو السلوق املحلي وهدفنا األسلايس هو أن نكلون عنوانا 

مميلزا لخدمات السلفر و الضيافلة الراقيلة و الفاخرة.

  Concierge حمزة التريكي: نحن بصدد ابرام اتفاقية شراكة مع شركة ابريطانية رائدة لتطوير خدمات 

   تحقيق:  أمل كمال / حنان الغزواني

توقع عدد من مديري شركات السياحة والسفر انتعاش ونشاط السياحة الداخلية وزيادة عدد السائحين خالل موسم الشتاء المقبل، وأكدوا حرصهم الشديد 
على العمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة للترويج للمنتج السياحي القطري، من خالل خطط ترويجية تهدف إلى جعل قطر وجهة سياحية 

عالمية، وأشاروا إلى أن إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى قطر ساهم في تنشيط الحركة السياحية، كما أن التسهيالت الكبيرة التي تقدمها دولة 
قطر للزوار يحفز القطاع السياحي، خاصة وأن دولة قطر تمتلك مقومات سياحية كبيرة من متاحف ومواقع تراثية وتاريخية وأرقى العالمات الفندقية، وأفضل 

شركة طيران في العالم، فضاًل عن أفضل مطار بالمنطقة.
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أبدوا تفاؤلهم بالموسم القادم.. مــــــــــــــديرو شركات السياحة والسفر: 

قطر.. وجهة سياحية مميزة بمعـــــــــايير عالمية وتنوع ثقافي مذهل 

ومـن جهتـه قـال خالـد لقمـوش املديـر العام 
تشـهد  أن  املرتقـب  مـن  املفتـاح:  لسـفريات 
الفـرة القادمـة توافـد سـائحني مـن الدولتان 
شـهدت  كمـا  وعمـان،  الكويـت  الشـقيقتان 
الدوحـة مؤخـراً زيارة عـدة وفود سـياحية من 
لنـدن وباريـس واليونـان وتركيا، حيـث تركت 
لـدى  إيجابيـاً  إنطباعـاً  واقـف  سـوق  فنـادق 
الـزوار، ومـن املتوقـع زيـادة عـدد السـائحني 
خـال فـرة اإلجـازات القادمـة إن شـاء اللـه.

بحضـور  مؤخـراً  الرشكـة  قامـت  وأضـاف: 
معرض سـوق السـفر الـدويل يف لنـدن، للرويج 
للسـياحة يف دولة قطر والتعريـف بأهم األماكن 
السـياحية والفنـادق، ووجهتنـا القادمة لجذب 
السـياح خال موسـم الخريف والشـتاء، سوف 
تكـون لنـدن وإسـطنبول وبانكـوك واملالديـف 

. وبرشلونة

أويتـك:  ومـن جهتـه قـال سـامر مـايض مديـر عـام سـفريات 
املنتـج السـياحي القطـري،  نحـرص عـى املسـاهمة يف تسـويق 
مـن خـال مشـاركتنا يف املعـارض السـياحية التي تقـام بمختلف 
الـوكاالت  مـع  املسـتمر  التواصـل  عـى  نحـرص  كمـا  الـدول، 
كمـا  الرويجيـة،  بخططنـا  وتزويدهـم  الخارجيـة  السـياحية 
السـياحية  والنـرشات  اإلجتماعـي  التواصـل  منصـات  نسـتخدم 

جنبـاً إىل جنـب لخدمـة هـذا الهـدف.
الخريـف  فصـي  يف  يتمثـل  الوافـدة  السـياحة  موسـم  وأضـاف: 
والشـتاء، أي تقريبـاً مـن شـهر نوفمـر حتـى شـهر مـارس، لذا 
بـدأت الحجـوزات تزيـد مؤخراً للموسـم الحـايل، كما تشـهد حالياً 

سـياحة األعمـال نشـاطاً ملحوظـاً.
 وينصـب تركيزنـا حالياً عى السـوق األوروبي لسـهولة اإلجراءات 
بعـد إلغـاء تأشـرة دخـول قاطنـي تلـك الـدول إىل قطـر، وأيضـاً 
لخرتنـا الواسـعة يف التعامـل معهـم، ودرايتنـا بنوعيـة الفنـادق 
التـي يفضلـون اإلقامـة فيها ، وهنـاك خطط لإلنخراط يف السـوق 
الـرويس والـذي نتوقـع إقبـاالً منه خـال املوسـم القـادم،  وأيضاً 

لجـذب  للسـياحة  العامـة  الهيئـة  مـع  بالتعـاون  خطـط  هنـاك 
أفواجـاً سـياحية مـن السـوق الصينـي. وتحـرص الرشكـة دائماً 
عـى العمـل جنبا إىل جنـب مع الهيئـة العامـة للسـياحة، لتحقيق 
األهـداف املشـركة حول الرويـج لقطـر كوجهة سـياحية عاملية.

خالد لقموش: 
نترقب زيادة عدد السائحين  خالل فترة اإلجازات القادمة

سامر ماضي: 
سياحة االعمال تشهد نشاطًا  ملحوظًا وروسيا خطتنا القادمة

أكـد عـادل فتحي الرئيـس التنفيـذي لسـفريات ترافـل كلوب عى 
أن الرشكـة تسـعى إىل جـذب السـائحني إىل قطـر مـن مختلـف 
دول العالـم، ليتعرفـوا عـن قرب عـى الثقافـة القطريـة والعادات 
والتقاليـد الغنيـة للدولة، ويلمسـوا كـرم الضيافة القطريـة، وذلك 
مـن خـال خطـط ترويجيـة، حيـث شـاركت الرشكـة مؤخـراً يف 
واحـد مـن أهـم املعـارض السـياحية بسـنغافورة، حيـث تطـرق 
مـع املسـؤولني املعنيـني هنـاك إىل اسـراتيجية لجلب السـياح من 
دول رشق أسـيا واليابـان وكوريـا الجنوبيـة، ويف سـياق متصل تم 
اإلتفـاق عى أن يميض السـائحني الذيـن تنقلهم الخطـوط الجوية 
القطريـة من تلـك الدول عدة أيـام بقطر، خـال رحلتهم لوجهتهم 
املنشـودة للـدول األوروبيـة وغرهـا، مـن خـال برنامج سـياحي 
مكثـف، يتيـح لهم التعـرف عى أهـم األماكـن السـياحية بالدولة.

وأضـاف: نحـرص دائمـاً عـى التواصـل مع املرشـدين السـياحني 
الذيـن يتمتعون بثقل وحضـور يف مجال السـياحة بمختلف الدول، 
ونقـوم بتزويدهـم برامجنـا السـياحية داخل قطر، لنبحث سـوياً 

طـرق التعاون املشـرك يف هـذا املجال.
وعـن أكثـر الجنسـيات الزائـرة لقطـر مؤخـراً من خـال الرحات 
السـياحية التي تنظمها الرشكة قال: تسـتحوذ دول الرشق األقىص 
عـى النصيـب األكر مـن عـدد الزائرين لقطـر من خـال الرحات 
السـياحية التـي تنظمهـا الرشكـة، تحديـداً مـن دول سـنغافورة 
واليابـان وكوريـا الجنوبيـة وتايانـد، وهناك بعض السـائحني من 
إسـراليا، ونعمـل حالياً عى جذب عـدد أكر من السـياح من الدول 
اإلسـكندنافية السـويد والنرويـج والدنمـارك ودولـة أملانيـا، وهي 
دول تتسـم بالـرودة الشـديدة، لـذا يفضـل قاطنيها السـفر خال 
فصـل الشـتاء للـدول التي تتمتـع بطقـس دايفء خال تلـك الفرة 
مـن العـام مثل قطـر. ويعزز من مسـاعينا تلـك، توفـر الخطوط 

الجويـة القطريـة لرحـات مبارشة لتلـك الدول.
األماكـن  زيـارة  لقطـر  القادمـني  السـائحني  يفضـل  وأضـاف: 

الكاسـيكية مثـل متحـف الفـن اإلسـامي وسـوق واقـف، كمـا 
يهتمـون بتنـاول العشـاء البـدوي بالصحـراء، وممارسـة رياضة 
الغـوص، والقيـام بجولـة شـاملة لكافـة مرافـق مدينـة الدوحة.
وأشـار إىل أن  سـفريات ترافـل كلـوب تتعـاون مـع الهيئـة العامة 
سـياحية  كوجهـة  لقطـر  للرويـج  دائـم،  بشـكل  للسـياحة 
للمسـافرين الدوليـني وجـذب السـائحني إىل قطـر من شـتى بقاع 
العالـم، من خال املشـاركة بكافة املعارض التي تقيمهـا الهيئة أو 
تشـارك بهـا، كما تتعاون مـع الخطـوط الجوية القطريـة ، الناقل 

الرسـمي لـكل السـياح القادمـني إىل قطر.
وأشـار إىل أن الرشكـة تعتـر رائـدة يف تنظيـم الرحات السـياحية 
ملختلـف أنحـاء العالـم وبخيـارات مختلفـة، منهـا رحـات الصيد 
ورحـات شـهر العسـل والرحـات البحريـة باإلضافـة إىل الرحات 
الـوكاء  و  األكفـاء  املوظفـني  العائليـة مـن خـال شـبكة مـن 
السـياحيني حـول العالم، للعمـل عى راحة املسـافرين، وبأسـعار 

. فسية تنا
وأضـاف: ال تقترص عـروض ترافل كلوب عى الرحات الكاسـيكية 
املعروفـة فقط، بـل تمتد لتشـمل تنظيـم رحات لوجهـات جديدة 
يف أوروبـا والـرشق األقـىص وإسـراليا وأمريـكا وجـزر الكاريبـي 
والبهامـا، ولرحـات شـهر العسـل لدينا ترتيبـات خاصـة بالجزر 
واملنتجعـات السـياحية مثل جزر املالديف وسانتوسـا بسـنغافورة 
وكوباكبانـا باملكسـيك، كمـا أن لدينا قسـم خاص لرحـات الصيد 
مـن خـال متخصصـني يف رحـات السـفاري يف جنـوب أفريقيـا 
وتنزانيـا وكينيـا وكازاخسـتان، حيـث تعمـل الرشكة عـى القيام 
بالرتيبـات الكاملة مـن اإلقامة واإلسـتقبال وتوفرمعـدات الصيد 
واملرشـدين، مـن خـال نظـام الحجـز لدينـا الخـاص بالفنـادق 
،والـذي يضـم أكثـر مـن 250 ألـف فنـدق عـى مسـتوى العالـم، 
يسـتطيع العميـل أن يقـوم بحجـز الفندق الـذي يرغـب يف اإلقامة 

بـه يف دقائق معـدودة.

عادل فتحي:
نخطط  لجذب عدد أكبر من السياح من الدول اإلسكندنافية

أشـار أيمـن القـدوة مديـر عـام سـفريات الصقـر إىل أن افتتـاح 
سـفريات الصقـر لفرعها الثانـي يف منطقة الخريطيـات/ أم صال 
مؤخـراً كمؤرش عـى حجم النمو املحي يف قطاع السـفر والسـياحة 
وأضـاف: )نحـن مقبلون عى مرحلة سـياحية جديدة مع تشـكيل 
املجلـس الوطني للسـياحة  بهـدف  تعزيز السـياحة الداخلية، مما 
يجعـل قطـر مركـزا اسـراتيجيا لصناعـة السـياحة العامليـة من 
خال تفعيـل مكونات منتج سـياحي متكامل ونوعـي، إن املجلس 
سـوف يعمـل عـى تنميـة القطـاع السـياحي وصياغـة القوانـني 
املنظمـة له، سـواء لتنظيـم املعـارض أو املؤتمرات.ونتوقـع مزيداً 
مـن التطـور يف مسـتوى وجـودة املنتجـات والتجـارب السـياحية 
مـن حيث الرويـج للدوحة عى املسـتوى العاملي ودعـم الرشكاء يف 

قطاع املؤتمرات والفعاليات.  وأسـتطرد قائـا ) إن تكاتف والتفاف 
جميـع العاملني بقطاع السـفر والسـياحة سـاهم يف تجـاوز قطر 
لتوابـع الحصـار، حيث تعاىف السـوق املحي بشـكل رسيـع وحقق 
نمـواً باملبيعـات مقارنة بالعـام املايض، وذلك بفضـل جهود كل من 
القطريـة والهيئـة العامة للسـياحة والطران املدنـي وغرفة تجارة 
قطـر وكافة رشكات السـياحة املحليـة، متوقعاً أن تشـهد املرحلة 
املقبلـة ويف ظـل املجلـس الوطني للسـياحة تدفقـاً سـياحياً كبراً 
إىل قطـر بحيـث تتحـول إىل مركـز اسـراتيجي لصناعة السـياحة 

العاملية.(
نخطـط الفتتاح املزيـد من الفـروع الجديـدة يف السـنوات القادمة، 
كمـا سـنركز أكثر عـى تطويـر بوابتنـا اإللكرونيـة واالنفتاح عى 

األسـواق اإلقليميـة والعامليـة، والعمـل عـى رفع وتطوير مسـتوى 
موظفينـا وخدماتنـا، كمـا نسـعى إىل التعـاون أكثـر مـع رشكائنا 
املحليـني وعـى رأسـهم الخطـوط الجويـة القطريـة وأماديـوس.
وسـتحرص سـفريات الصقـر بشـكل أكر عـى املشـاركة الفعالة 
يف املعـارض السـياحية العامليـة لتشـجيع السـياحة املحليـة. ومن 
التعليميـة  السـياحة  والركيـز عـى  القطـاع  يف  ضمـن خططنـا 
والتوعيـة بمقومات السـياحة القوية يف دولة قطـر  يف ظل توفر كل 
األساسـيات  الازمة إلنجاح املنتج السـياحي القطـري باإلضافة إىل 
تواجـد رصح تعليمـي رائـد يف الدولة مثل مؤسسـة قطـر وجامعة 
قطـر وغرها مـن املؤسسـات واملعاهـد التعليميـة املتطـورة لدفع 

عجلـة التنميـة ومواكبة الرؤيـة 2030 

أيمن القدوة:  نحن مقبلون على مرحلة سياحية جديدة مع تشكيل المجلس الوطني للسياحة
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ضمن جوائز قطر لالستدامة لعام 2018

فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة يحصد جائزة »الفندق األخضر« 

يمتللك فنلدق ماريلوت ماركيلز سليتي 

بيئيلة  اسلراتيجية  الدوحلة  سلنر 

عامليلة متكامللة تتملاىش ملع مبلادرة 

التلي  االجتماعلي  واألثلر  االسلتدامة 

جميلع  يف  ماريلوت  فنلادق  تطبقهلا 

أنحلاء العاللم، وتعرف باسلم » الخدمة 

جميلع  يف  جيلد  بعملل  القيلام   –360

تدعلم  السلياق،  ذات  ويف  االتجاهلات«. 

أهلداف االسلتدامة التلي يعملل الفندق 

على تحقيقهلا والتلي تتجلاوز أسلوار 

الفنلدق، خطلة تهلدف إىل الحفلاظ عى 

األرضيلة  الكلرة  يف  الطبيعيلة  امللوارد 

وحمايتهلا، ملن خلال اعتماد سياسلة 

بيئيلة ، تعكلس التلزام فنلدق ماريلوت 

ماركيلز سليتي سلنر الدوحلة بتقليلل 

التأثلر التشلغيي للفنلدق على البيئلة، 

والعملل على تحقيلق ذللك ملن خلال 

االسلتهاك  يف  املسلتمر  التحسلني 

وإنتلاج  والكهربلاء،  للميلاه  الشلهري 

الصلبلة. النفايلات 

ويتلم تدريلب أعضلاء اللجنلة الخرضاء 

الفنلدق  أقسلام  مختللف  ممثلي  ملع 

صللة  ذات  أنشلطة  لتنفيلذ  وتعيينهلم 

بحفلظ البيئلة واسلتدامتها والعمل عى 

الصللة  ذات  املعلوملات  ونلرش  تنظيلم 

اجتماعلات  وُتعقلد  عليهلا.  واإلرشاف 
اللجنلة بصلورة شلهرية ملن أجل نرش 
الوعلي وتشلجيع املشلاركة على جميع 

املسلتويات يف الفنلدق.
ويف هلذه املناسلبة، رّصح ريلك إنلدرز، 
املديلر العلام يف فنلدق ماريلوت ماركيز 
»لقلد حرصنلا  الدوحلة:  سليتي سلنر 
جميلع  يف  االسلتدامة  تكلون  أن  على 
جوانلب عملنلا، فهلي تتجسلد يف جميع 
املراحلل بدًءا ملن التصميلم ووصواًل إىل 
تجربلة الضيلوف.« ثم أضلاف: »تواصل 
مبلادرات  وتنفيلذ  تطويلر  رشكتنلا 
اسلراتيجية  مظللة  تحلت  مبتكلرة  
 »360 »الخدملة  العامليلة  االسلتدامة 
يقلوده  اللذي  االسلتدامة  وملرشوع 
مجللس قطلر لألبنيلة الخلرضاء. وملن 
هنلا أؤكلد على أننلا سلنواصل التعاون 
الفنلادق  ومالكلي  رشكائنلا  ملع 
التجاريلني  واللرشكاء  واملورديلن 

والضيلوف ملن أجلل العملل مًعلا للحد 
ملن التأثر على البيئلة بشلكل فعال. »

تتمثلل رؤيلة رشكلة ماريلوت الدوليلة 
يف مجلال البيئلة يف أن تكلون الرائلدة يف 
هلذا املجلال ىف قطلاع الضيافلة لتكلون 
قلدوة يحتلذى بهلا يف مجلال الضيافلة 
تجسليد  خلال  ملن  للبيئلة  الصديقلة 
كيف يمكلن أّن تتمكن اإلدارة املسلؤولة 
إيجابيلة  قلوة  توليلد  ملن  للفنلادق 
تدعلم البيئلة وتعملل على خللق فرص 
اقتصاديلة يف جميلع أنحلاء العالم ، وأن 
تلهلم األفلراد للمشلاركة يف تحقيق هذه 
لقلد  املجتمعلات.  يف  البيئيلة  األهلداف 
تمكنلا بفضلل جهودنلا املتفانيلة على 
ملدار العقلود الثاثلة املاضيلة للحفاظ 
االسلتدامة  دملج  ملن  البيئلة  على 
البيئيلة يف جميلع أعمالنلا، بملا يف ذللك 
الهندسلة املعماريلة والبنلاء والهندسلة 

واملشلريات.

حصل فندق ماريوت ماركيز 
سيتي سنتر، الدوحة على جائزة 

»الفندق األخضر« لهذا العام. 
وتأتي هذه الجائزة لتثمن الجهود 

المتواصلة ومدى التزام الفندق 
بالعمل نحو تحقيق مستقبل 

مستدام وسياحة مسؤولة 
من شأنها أن تخدم الضيوف 

والموظفين والمجتمع المحلي 
على نطاقه األوسع. 
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خدمات ومرافق ترفيهية مثالية لإلقامة العائلية

فندق شاطىء السلطان .. إطاللة  بانورامية على شط الخور

بتصميمله العربلي املعلارص واملطلل على شلط 
الخلور  وميلاه الخليلج العربلي، يشلكل  فنلدق 
شلاطيء السللطان وجهة سلياحية مثاليلة وفق 
الضيافلة  وأصلول  العامليلة  السلياحة  معايلر 
القطريلة  ، يضلم 181 غرفة و جنلاح تم تصميها 
على أحدث الطلرق وأفردهلا ليزود النلزالء بصورة 
متكامللة ملن البيئلة الخليجيلة العربيلة األصيلة.

يدعو فندق شلاطيء السللطان زواره إىل اإلستمتاع 
برحللة علر الفخاملة يف غلرف الضيلوف الهادئة 

بعيلدا عن ضغوطلات الحيلاة اليوميلة ، بتصاميم 
ذات زخلارف عربيلة أصيللة ملع إطلاالت خابلة 

عى البحلر واملنتجلع واملناطلق املحيطة.
ويتمتع بموقع مثايل لاسلتمتاع بالشواطئ ، حيث 
يقلع هلذا امللاذ الفاخر يف الخلور عى امتداد شلط 
الخور. يدعو فندق شلاطيء السللطان املسلافرين 
ملن جميلع أنحلاء العاللم لتجربة متعة الشلاطئ 
الفريلدة من هلذا امللكان الرائع الذي يقلدم وحدات 
اإلقاملة برشفلات خاصلة أو رشفلات أرضية توفر 

إطلاالت هادئلة عى البحلر أو الحدائلق أو منطقة 
املسلبح الجميلة.

هلذا ويوفلر مطعلم الفنلدق تشلكيلة متنوعة من 
املأكلوالت البحريلة املثلرة للحلواس، باإلضافة إىل 
املأكلوالت العربية واملتوسلطية، من خلال توليفة 
متميلزة ملن املذاقلات والنكهات تجعل ملن تناول 
الطعلام تجربلة اسلتثنائية يف أجلواء فريلدة ملن 
واإلطاللة  الرشقلي  الطلراز  بلني  تملزج  نوعهلا 

لخابة. ا
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عززا تسهيل وصول الوفود من مختلف الدول

مطار حمد و»الخطوط القطرية«.. عمودا السياحة

وكانت السـياحة هي املحـور األكثر لفتا 
لألنظـار عـىل اعتبـار أنهـا تعتمـد عىل 
حركـة تنقـات األفـراد مـن وإىل قطـر، 
ومـع فـرض الحصـار ظـن كثـرون أن 
ذلك القطـاع سـيتقيد، إال أن نجاح قطر 
لناقلتهـا  واسـتغالها  األزمـة  إدارة  يف 
العماقـة »الخطـوط الجويـة القطرية« 
فتـح آفاقـا جديدة أمـام املسـافرين، إىل 
جانـب التطـورات الكبرة التي شـهدها 
األخـرة  األشـهر  خـال  حمـد  مطـار 
ليكون بوابـة عماقة لكافـة الراغبني يف 

زيـارة قطـر ومعاملهـا الخابة.
البدايـة مـن العمـاق القطـري رشكـة 
حققـت  والتـي  الجويـة،  الخطـوط 
معـدالت قياسـية يف مواجهـة املؤامرات 
الحصـار  التـي حيكـت مـن قبـل دول 
لعـزل قطـر عـن العالـم، إال أن الناقلـة 
العماقـة واصلـت عرب أسـطولها الكبر 
تنقاتهـا من قطـر إىل مختلـف مطارات 
فتـح  يف  ونجحـت  بـل  العالـم،  دول 
مسـارات جديـدة للتغلب عـىل التضييق 

الـذي ٌفـرض عليهـا.
الجويـة  الخطـوط  رشكـة  وحققـت 
الكليـة  عوائدهـا  يف  نمـوا  القطريـة 
ودخلهـا التشـغييل بنسـبة 7.22 % عىل 
نحو سـنوي، فيمـا ازدادت نسـبة النمو 
يف املقاعـد املتوّفرة لكل كيلومرت بنسـبة 
9.96 %، كمـا ارتفعت عوائـد املجموعة 
الكليـة والدخـل التشـغييل إىل مسـتوى 
42.22 مليـار ريـال خال السـنة املالية 
2018-2017 مقارنـة مع مسـتوى بلغ 
39.38 مليـار ريـال خال السـنة املالية 

سـبقتها. التي 
وسـجلت املجموعـة أيضـا أرباحـا )قبل 
اقتطـاع الفوائـد والرضيبة واالسـتهاك 
واإليجـار( بنسـبة 23.0 % عنـد 9.714 
مليـار ريـال قطـري، منخفضـًة 1.759 
مليـار ريـال قطـري عـن العـام املايض 
منـذ  الطـران  ازديـاد مسـافة  بسـبب 
الحصـار غـر القانوني عـىل دولة قطر، 
وسـجلت أصـول املجموعـة ارتفاعـاً إىل 
نحـو 104 مليـارات ريـال مقارنـة مـع 
املاليـة  السـنة  يف  ريـال  مليـار   99.68

. بقة لسا ا
الجويـة  الخطـوط  رشكـة  وركـزت 
القطريـة عـىل العـروض التـي تجـذب 
للمنافسـة  أهلتهـا  والتـي  املسـافرين 
بقـوة يف مختلف األسـواق العاملية، حيث 
تصدرت الجـودة واألسـعار التي تقدمها 
ROM2RIO ألفضل  »القطريـة« قائمـة 
مسـتوى  عـىل  األسـعار  يف  الـركات 
بعدمـا  العالـم  الطـران حـول  رشكات 
جـاءت يف املرتبة الـ11 عامليـاً يف القائمة 
بتكلفـة تبلـغ 11 سـنتاً أمركيـاً للكيلو 

. مرت
اخرتقـت  املـايض  املـايل  العـام  وخـال 
الخطـوط الجويـة القطريـة 14 وجهـة 
جديـدة، تضاف إىل الوجهـات العر التي 
افتتحتهـا الناقلـة، مما عـزز حضورها 

يف أكثـر مـن 150 وجهـة حـول العالـم، 
ولتواصـل خططهـا للنمـو والتوسـع يف 
أوروبـا وآسـيا، سـاهمت يف جلـب املزيد 
مـن السـياح الراغبـني يف زيـارة قطـر 

وكانـت تمنعهـم إجـراءات الحصـار.
نـرت  التـي  مؤخـرا  ترصيحاتـه  ويف 
يف التقريـر السـنوي لركـة الخطـوط 
الجويـة القطرية أكد السـيد أكرب الباكر، 
أنـه  للمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس 
وبفضـل رد الفعـل الرسيـع والتخطيط 
املناسـب للتعامـل مع الحصـار من قبل 
املجموعـة، وارتـكاز حلولنا عـىل تقديم 
األفضـل للمسـافرين والجهـود املبذولة 
من قبـل موظفينا، تـم التقليل مـن آثار 
الحصـار بشـكل كبـر، مخالفـني بذلك 

تمنيـات دول الجـوّار بـأن يكـون لهـذا 
الحصـار آثـار سـلبية عـىل قطـر.

وخال السـنة املالية املاضية، اسـتمرت 
مجموعـة الخطـوط الجويـة القطريـة 
بتوسـعة محفظتها االستثمارية لتشمل 
حصـة بقيمـة 9.94 % يف طـران كاثي 
باسـيفيك، والتـي تمـت زيادتهـا الحقاً 
لتصبـح 9.99 %؛ باإلضافـة إىل حصـة 
إيه.كيو.إيـه  رشكـة  يف   %  49 بقيمـة 
هولدنـغ، الركة األم لطـران مريديانا 
التـي تـم إعـادة إطاقها يف شـهر فرباير 

املـايض تحـت اسـم »طـران إيطاليا«.
وأطلـق الناقـل القطري العمـاق العديد 
بالسـياحة  املختصـة  األقسـام  مـن 
والعطـات لتحقيـق املزيـد مـن النمـو 

يف معـدالت السـياحة بدولـة قطـر، كان 
أبرزها عىل سـبيل املثال »اكتشـف قطر« 
والتـي تمـت إعـادة تصميـم خدماتهـا 
مؤخـرا بتنظيم جوالت داخـل دولة قطر 
وذلـك بهـدف تعزيـز القطاع السـياحي 
قطـر«  »اكتشـف  وأتاحـت  الدولـة،  يف 
مجموعـة مـن جـوالت الرتانزيـت بمـا 
يف ذلـك بعـض الجـوالت التـي تنظمهـا 
أمـام  أخـرى  جهـات  مـع  بالتعـاون 
العمـاء الذيـن يـودون تجربـة الضيافة 
التي تشـتهر بهـا دولة قطـر، باإلضافة 
إىل قسـم »القطريـة للعطـات« والـذي 
جـذب أيضا نسـبة جيدة من السـائحني 
الراغبـني يف قضاء عطاتهـم داخل قطر 

خارجها. وأيضـا 

عملياتهـا  ضمـن  الركـة  وتطبـق 
املتقدمـة  األدوات  مـن  مجموعـة 
تكنولوجيـا للربـط بـني خدماتهـا مـع 
وكاء السـفر واملسافرين بشكل مبارش، 
األمر الذي أتى ثماره باسـتقطاب العديد 
مـن الـزوار ملختلـف املعالـم السـياحية 
داخـل دولـة قطر، حيث حظـي أكثر من 
60 ألـف زائـر )مـن سـائحي الرتانزيت( 
بالفرصة لاسـتفادة من فـرتة توقفهم 
بـني الرحات الكتشـاف دولـة قطر منذ 
شـهر يوليـو 2017 وذلـك عـرب قنـوات 
الجويـة  بالخطـوط  الخاصـة  التوزيـع 

القطريـة. 
فإنـه  حمـد  بمطـار  يتعلـق  مـا  أمـا 
للنحـل مـن كثـرة  كان بمثابـة خليـة 

التحركات للمسـافرين من وإىل الدوحة، 
حيـث رحـب املطـار بــ34.21 مليـون 
2017- املاليـة  السـنة  خـال  مسـافر 

حركـة  ألـف   211.65 مسـجاً   2018
وضمـن  ذاتهـا  املاليـة  السـنة  خـال 
 50 مـن  بأكثـر  للرتحيـب  اسـتعداداته 
مليـون مسـافر كل عـام، يلتـزم مطار 
حمـد الـدويل بتقديـم تجربة سـفر ذات 
طراز عاملي لجميع املسـافرين وسـجل 
عـىل  تطـورات  الـدويل  حمـد  مطـار 
مختلـف الصعـد مـع إبرامـه اتفاقيات 
رشاكـة جديـدة، واسـتقطابه لركات 
طـران جديـدة، ناهيـك عن اسـتمراره 
الحديثـة؛  التكنولوجيـا  يف  باالسـتثمار 
ممـا انعكـس بنيله استحسـان الجميع 

يف شـتى أنحـاء العالـم.
ولـم يتوقف مطـار حمد عن توسـعاته 
بـل إن تلـك الخطـط يجـرى تنفيذهـا، 
للشـحن  جديـد  مبنـى  إنشـاء  بهـدف 
بطاقـة اسـتيعابية تصـل إىل 3 مايـني 
طن سـنويا السـتيعاب الزيادة املتوقعة 

يف حجـم حركـة الشـحن. 
وشـهد املطـار زيـادة يف عـدد البوابات 
عـدد  تضاعـف  بعـد  اإللكرتونيـة 
مسـتخدمي هذه البوابات يف عام 2017 
مقارنـة بالعـام الذي قبلـه، حيث تعمل 
البوابـات اإللكرتونيـة بناء عـىل التعرف 
للمسـافرين،  الحيويـة  البيانـات  عـىل 
مثـل بصمـة اإلصبـع، وقزحيـة العـني 
ووثائق السـفر الشـخصية، مما سـهل 
من مهمة اسـتقبال وسـفر السـائحني 

املطار. عـرب 
وخـال يونيـو املـايض تـم اإلعـان عن 
طـرح مناقصـة توسـعة املطـار لزيادة 
طاقتـه االسـتيعابية من مسـتوى يبلغ 
30 مليون مسـافر سـنويا إىل مسـتوى 
سـنويا  مسـافر  مليـون   60 يبلـغ 
الـركات  مـن  حزمـة  تبـارش  فيمـا 
االستشـارية ترتيب ملفاتها للمنافسـة 
عىل عطاءات التوسـعة التـي من املقرر 

أن تنتهـي بحلـول العـام 2021، 
حصـد  املسـتمرة  لنجاحاتـه  وتتويجـا 
مطـار حمـد الـدويل العديد مـن املراكز 
املتقدمـة يف التصنيفـات العامليـة، ففي 
ينايـر 2018 حصـل عـىل املركـز الثاني 
عامليـا يف دقـة األداء وااللتـزام بمواعيد 
الرحات ضمن قائمة املطـارات العاملية 
الرئيسـية للعـام 2017، وخـال حفـل 
توزيـع جوائز سـكاي تراكـس العاملية 
حمـد  مطـار  حـاز   ،2018 للمطـارات 
أفضـل  خامـس  تصنيـف  عـىل  الـدويل 
مطـار يف العالـم، ليصعد مرتبـة واحدة 
مقارنـة بتصنيـف العـام املـايض، كما 
حافـظ املطـار عـىل مكانتـه كأفضـل 
مطـار يف الرق األوسـط للعـام الرابع 
عـىل التـوايل. وكان مطـار حمـد الدويل 
األوسـط  الـرق  مـن  الوحيـد  املطـار 
الـذي احتـل مرتبة ضمـن أفضل عرة 

مطـارات يف العالـم لعـام 2018.

كتب- أبو بكر محمد

 زيادة مستمرة في أعداد السياح المسافرين عبر مطار حمد الدوليدور كبير للخطوط القطرية في نقل السياح من وإلى قطر

نجاحات كبيرة حققتها أقسام »اكتشف قطر« و»القطرية للعطالت«

الناقلة القطرية حققت معدالت 
قياسية  في مواجهة الحصار

عروض جاذبة تمكنت بها »القطرية«  
من استقطاب السياح

لعبت اإلمكانيات الكبيرة التي تمتلكها قطر في 
القفز بقطاع السياحة على مدار األشهر األخيرة 
نحو المزيد من التقدم والنمو، وجاء على رأس 

تلك اإلمكانيات كل من مطار حمد الدولي وشركة 

الخطوط الجوية القطرية، حيث مثال عمودي القطاع 
السياحي.

وخالل األعوام األخيرة اتجهت األنظار بقوة إلى 
االقتصاد القطري، من خالل المعدالت القوية التي 

حققها، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط منذ عام 
2016، وعلى وجه الخصوص خالل األشهر الثمانية 

عشر األخيرة للتعرف على كيفية تعامله مع الحصار 
الذي ُفرض على قطر وشعبها من جيرانها في الخليج.
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حوار- محمد األندلسي/ تصوير- عماد الشبلي
قال السيد هشام حنقير مساعد المدير 

التنفيذي في سيتي سنتر روتانا الدوحة إن 
القطاع الفندقي في قطر قوي وقادر على 

مواجهة الحصار حيث أثبت كفاءته في 
مواجهة التداعيات المرتبطة بالحصار مشيرا 

إلى أن المحفزات التي دعمت القطاع 
الفندقي تتمثل في: البيئة التشغيلية الممتازة 

واإلنفاق الحكومي الرأسمالي والنمو الكبير 
بالقطاع والمتمثل في افتتاح فنادق جديدة 

لتلبية نمو الطلب واستحقاقات مونديال 
2022 باإلضافة إلى الدعم الذي تقدمه الهيئة 

العامة للسياحة عالوة على شركات الطيران 
وخاصة الخطوط الجوية القطرية والتي تعمل 

على تعزيز قطاع السياحة إلى قطر ووضعها 
على الخريطة العالمية للسياحة.

مساعد المدير العام لفندق سيتي سنتر روتانا الدوحة.. هشام حنقير:

الـــقطاع الفندقــي الـمحلي قـــوي

وأكـد حنقـر يف حـوار خـاص وجـود إقبـال مميـز عىل 
فنـدق سـيتي سـنرت روتانـا الدوحـة طـوال أيـام العام، 
باإلضافـة إىل التواجـد الدائـم مـن جانـب املواطنـن يف 
الفنـدق، خاصـة مع تنـوع مطاعـم الفندق والتـي تقوم 
مـع  للجميـع،  والرتاثيـة  القطريـة  األطعمـة  بتقديـم 
وجـود كافـة أنـواع الخصوصيـة والخدمات التـي تجعل 
مـن زيارتهـم تجربـة ال تنىس، مشـرا إىل أن مسـتويات 
األسـعار يف الفنـدق باملقارنـة مـع املطاعـم الخارجيـة 
للغايـة، وال يوجـد هـذا  باتـت متقاربـة بشـكل كبـر 
التفـاوت الهائـل يف األسـعار متابعـا »إن شـئنا املقارنـة 
فـإن هنـاك بعـض املطاعـم الخارجيـة أسـعارها أعـىل 

لدينا«. ممـا  بكثـر 
ونـّوه بـأن اسـرتاتيجية الفنـدق تعمـل عىل اسـتقطاب 
كافـة الجنسـيات املختلفـة وتقديـم تجربـة ممتعـة يف 
الفنـدق، وال يتـم الرتكيـز عـىل جنسـية معينـة، كمـا 
يهتـم الفنـدق بـأن يكـون هنـاك تأثـر إيجابـي مميـز 
لـدى العميـل والزائـر يجعلـه يكـرر هـذه التجربـة مرة 
أخـرى، حيـث يقـع الفنـدق يف منطقـة الخليـج الغربي 
والتـي تمتـاز بالفخامـة والرقـي، مـع إطاللـة مميـزة 
جميـع  الفنـدق  يوفـر  كمـا  العربـي،  الخليـج  عـىل 
الخدمـات لرجال األعمـال والجهات املختلفـة، من حيث 
االسـتعدادات لتقديـم املؤتمـرات والفعاليـات املميـزة.

الرتكيـز  هـو  الفنـدق  يف  املميـز  الطابـع  أن  إىل  وأشـار 
عـىل تقديـم خدمـة شـخصية مثاليـة للعمـالء والنـزالء 
والزائريـن، مثـل تقديـم املرشوبـات املفضلـة بالطريقة 
التـي يحبذهـا العميل.. مضيفـا: »نعتـر كل العمالء عىل 
ذات الدرجـة مـن األهميـة، كمـا يقـدم الفنـدق مرافـق 

عرصيـة لالسـتجمام والضيافـة«
وقـال »مع زيـادة عـدد الفنادق ترتفـع وترة املنافسـة 
بـكل طاقتنـا عـىل  نعمـل  وهـذا يشء طبيعـي ونحـن 
مـن  املزيـد  لتسـتقطب  الفندقيـة  منظومتنـا  تطويـر 
الزائريـن، كما أن القطـاع الفندقي يف قطـر يتميز بتنوع 
ثـري، حيـث يمتـاز كل فنـدق بطابـع معـن، وفنـدق 
وطابـع  برونـق  يتميـز  الدوحـة  روتانـا  سـنرت  سـيتي 
خـاص للغايـة، باإلضافـة إىل اسـرتاتيجيته املرنـة التـي 
تتعامـل مـع كل الظـروف، والتـي تعمل عىل اسـتقطاب 
املزيـد مـن العمـالء ليختـروا تجربـة مميـزة يف األجواء 

املبهجـة التـي لدينـا يف الفنـدق«. 
 وتابـع قائـال: »نحـن نعتمـد عـىل املنتجـات الوطنيـة يف 
أطباقنـا املتنوعـة، السـيما مـع مـا أصدرتـه دولـة قطر 

مـن قوانن لتحفيـز املنتج الوطنـي، الذي يتميـز بالجودة 
املرتفعـة وأسـعار تنافسـية، كمـا لدينا تعـاون وثيق بن 
الفنـدق والعديد من املـزارع القطرية املنتجـة للخرضاوات 
والفواكـة واأللبـان الطازجة، بحيث يدخـل املنتج الوطني 

يف كل مـا نقدمـه مـن أطعمـة ومرشوبات«.
الوطنـي قـال  لليـوم  الفنـدق  وبخصـوص اسـتعدادات 
حنقـر: »يعتر اليـوم الوطنـي يف قطر مناسـبة مميزة، 
ونعمـل عـىل االسـتعداد لـه بفـرتة كافيـة، حيـث نقوم 
بالعمـل عـىل تغيـرات تعكـس االسـتعدادات السـتقبال 
هـذه املناسـبة املميـزة، مـن خـالل اسـتقبال العمـالء 
والخدمـات  الرتاثـي،  باللبـاس  الفنـدق  يف  والضيـوف 
املميـزة والعـروض الجذابـة التـي نقـوم بإطالقها خالل 
تلـك الفـرتة، ليتحـول الفندق إىل مـكان مميـز لالحتفال 
باليـوم الوطنـي، فـرتى بـه مظاهر الفـرح تعـم أرجاء 
املـكان، خاصـة أنـه يعـد يومـاً تاريخيـاً يف حيـاة قطـر 
باالحتفـال  أيضـاً  واملقيمـون  املواطنـون  يقـوم  حيـث 
ملـا يحملـه مـن أبعـاد وطنيـة عميقـة ضاربـة يف عمق 

التاريـخ«.

 مستويات األسعار في الفنادق باتت متقاربة   

مهما كانت وجهتك

تتنوع تطبيقات السفر والسياحة التي تساعد المسافرين على إدارة الرحالت بشكل جيد، ومن أفضل تطبيقات نذكر:

أفضل 10 تطبيقات للسفر والسياحة

:  kayak flights
يساعد هذا التطبيق على الحجز واختيار تذاكر السفر، وحجز السيارات والفنادق، 

كما يوفر   خدمة المقارنة بين شركات الطيران، واختيار األفضل من بينها.

أوبر للتنقل  :
هذا التطبيق أثبت جدارته في الفترة األخيرة في العديد من الدول، 
فهو أفضل خيار لالنتقال وبأسعار منخفضة وتنافسية، فقط كل ما 
على المسافر هو تحميل التطبيق واختيار الوجهة التي يريد التوجه 

اليها  بكل سهولة

:   trip planner and& city guide
تطبيق يساعد المسافر على عمل خطة مميزة للسفر، وإنشاء جدول سياحي للمكان الذي يود السفر 

إليه، فهو تطبيق يوفر للمسافر اختيار المعالم السياحية، والترفيهية المختلفة في المدينة، واختيار أفضل 
المطاعم والفنادق.

 :google maps خرائط غوغل
يعد من أبرز التطبيقات التي تساعد في التنقل بسهولة، حيث تساعد 

خدمة خرائط الغوغل على التنقل إلى األماكن التي يود المسافر 
الذهاب إليها عن طريق الخرائط واإلحداثيات وإرشاد المسافر للطريق 

الصحيح، ويتمتع التطبيق بسهولة االستخدام.

EX CURRENCY  لتحويل العمالت :
يحتاج المسافر إلى التعرف على ميزانيته أواًل بأول، ولهذا يوفر هذا 

التطبيق خدمة تحويل العمالت   ليتمكن المسافر من تحديد ميزانيته 
خالل السفر.

:GOOGLE TRANSLATE
تطبيق الترجمة الفورية والمفيد في ترجمة 

بعض الكلمات التي تحتاج لمعرفتها في أي 
مكان يتعامل بلغة غير اللغة األم الخاصة بك، 

ويوفر التطبيق خدمة رفع الصور وترجمتها. 

:SCAN HALAL
من أفضل أنواع التطبيقات، إذا كنت تريد السفر إلى بلد غير 

إسالمي، ويوفر  هذا التطبيق لك خدمة التعرف على ما إذا كان 
المنتج حالال أو غير ذلك.

:MYGOLA
يمكن للمسافر االعتماد على هذا التطبيق والذي يوفر له برامجه 
المتنوعة على حسب الوجهة التي يختار، وتستطيع عبر التطبيق 

إنشاء رحلة بالكامل حيث توفير خدمات الحجوزات، واقتراحات 
للمعالم السياحية والترفيهية، ورسم برنامج للرحلة على شكل 

مخطط بياني، وغيرها من الخدمات.

بطوطة :
يعتبر خير دليل عند السفر، فهو يساعد المسافر على 

عمل جدول سياحي، واختيار الفنادق وحجزها، ويوفر 
المعلومات السياحية التي يحتاجها  المسافر.

:TRAIL WALLET
يحتاج المسافر إلى تطبيقات لحساب الميزانية خالل 
 TRAIL WALLET الرحلة وتفقدها، ومنها تطبيق
وتطبيق TRAVEL BUDGET APP التي تساعد 

المسافر على تحديد الميزانية .
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ضيوف سبا انتركــونتيننتال على موعٍد مع تجربٍة ال تنسى
اعداد / حنان الغزواني

تعّد سبا انتركــونتيننتال الوجهة األمثل للهروب من 
ضغوطات الحياة اليومية  إلى مالٍذ مميز من أجل استعادة 

التوازن السليم بين الجسم والذهن والروح. يقّدم هذا 
الموقع الرائع عددًا ال يحصى من الخيارات التي تضمن لكّل 

ضيوفه تجربة ال تُنسى. فهدفه األول واألخير هو أن يشعر 
الضيوف وكأنّهم في كنف منزلهم .من خالل مزج عناصر 

طبيعية وفريدة بدءًا من العالجات لتجديد النشاط ، وصواًل 

لبرنامج العالج الشخصي الخاص  بك الذي يرتكز على الخبرة 
واالسترخاء.

كافة  متطورة،تبدأ  مرافق  انتركــونتيننتال  سبا  يضم 
مكونات  باستخدام  القدمين  تدليك  بطقوس  العالجات 
الضغط.  بواسطة  التدليك  ثم   ، القدمين  لتقشير  محلية 

األطعمة  أشهى  بتناول  االستمتاع  يمكنك  العالج،  بعد 
السبا  تقدمة  الذي  والحلويات،  والمشروبات  الصحية 

إلتمام رحلة الهدور واإلسترخاء الفاخرة  . 

العالمات  المتوفرة في السبا 
Natura Bissé

التجاريـة  العالمـات  مـن   Natura Bissé تعتـر 

الرائدةواألكثـر فـرادة  يف مجـال توفـر حلـول معالجة 

الفعالـة. البـرة 

Intraceuticals
Intraceuticals رشكـة أسـرالية متخصصـة يف العالج 

باألوكسـيجني. وتعتمد هـذه التقنية االحرافيـة للعناية 

بالبـرة عىل اسـتخدام آثـار األوكسـيجني الفعالة.

BAIJA Paris
من أفضــل املستحضـــرات التجميليــة  الفرنسيـــة 
الطبيعيــــة ، التـــي تـحتــوي عــــىل مكونـــات 

  . ية عضو

التدليك جلسات 
شاملــة  مجموعـة  انركـــونتيننتال  ســـبا  يــقدم 
مـن العالجـات وجلسـات التدليك التي تساعــد علــى 
بيئــة مــن  االنتعــاش ضمــن  االسـرخاء وتجديـد 

والهـدوء.  الصفـاء 
تتنـوع جلسـات التدليـك مـا بـني التدليـك الـذي يحمل 
توقيـع سـبا انركونتيننتـال الفريـد مـن نوعـه الـذي 
يعتمـد عـىل الضغـط العميـق مع املـزج بـني التقنيات 
بسـبا  الخاصـة  الغولـف  كـرة  أداة  مـع  العالجيـة 
الغولـف  كـرة  حجـم  خـالل  مـن  انركـــونتيننتال. 
وشـكلها ومتانتهـا، يمكـن بلـوغ النقاط األكثـر عمقاً 

وإنعاشـها. إلراحتهـا  العضـالت  يف 
التــدليك البـايل ،حيـــث يعتمـــد عـــىل الضغـــط 
بواسـطة اإلبهـام وراحـة اليـد ويعتـر هـذا العـــالج 
بالضغـط  التدليـك  يفّضـل  مـن  لـكل  مثـايل  املكثـف 
العضـالت  يريـح  الـذي  السـويدي  العميق.والتدليـك 
ويســـاعد  الدمويـة  الـدورة  ويحّسـن  املتعبـة، 
الجســـم عـىل التخلّـص من السـموم. ويأتـي التدليك 
بالحجــــارة السـاخنة ليسـاعدك عـىل التخلـص من 
التوتـر كمـا يرخـي التصلّـب يف العضـالت .باإلضافـة 
اسـتخدام  دون  مـن  التقليـدي  التايلنـدي  التدليـك  إىل  
املصمـم  الكامـل  االسـرخاء  وتدليـك  زيـوت،  أي 

لزيادة االسـرخاء وتحسـني الـدورة الدمويـة وإراحة 

العضـالت والحـد مـن الضغـط النفيس. 

جلسات تدليك الوجه من 
NATURA BISSÉ

 NATURA تم تصميم عالجات الوجه الحديثة من 

دلّل  أنواعها.  البرة بمختلف  BISSÉ ملعالجة 

العالمـة  التي صممتها هذه  الجمال  برتك بطقوس 

الثورية  بتقنيتها  ، واملعروفة عاملياً  الفاخرة   اإلسبانيـة 

. بالبرة  للعناية 

   DIAMOND LIFE INFUSION
تسـاعد هـذه الجلسـة عـىل الحفـاظ عىل برة شـابة 

مـن  الحـد  خـالل  مـن  الشـيخوخة،  عمليـة  وتبطـئ 

حيويـة  يجـدد  ممـا  الرفيعـة  والخطـوط  التجاعيـد 

البـرة. ونضـارة 

 CITRUS VITA-ESSENCE 
جـلســة لــتدليك الوجـه مخصصـة لـكل مـن يبحـث 

عن العنايــة الشاملــة والرفاهــة. والعــالج يمــزج 

مثـــل  املنتجـات  أغنـى  بيـــن  مـا  مثاليـة  بطريقـة 

تدليــك  وتقنيـــات  األوسطيــة  شــرق  الحمضيـات 

الكفـــاف األكثر فـــرادة. هــذه التجربـــة الرائعـة

الراقــي.  الحمضيــة  العطـــور  بعـــالج  تنتهــي   

ومرقـة. متألقـة  بـرة  والنتيجــة: 

 THE ESSENTIAL SHOCK
يقوم هذا العالج عىل تغليف البشــرة بكوكتيــل فريـد مـن 
نوعــه يعمـل علـى محاربة عالمــات الـشيخوخـة املبكرة 

والحفـاظ عىل برة خالية مــن التجاعيــد ورطبة.

 CARBOXI-EXPRESS
عـالج إضـايف  ومنعش يقوم عـىل إحدى التقنيــات األكثر 
فعاليــة يف الطـب الجمــايل وهي: العــالج بالكربوكيس 

بواسـطة التقشـر الثالثي.






