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»أورا  إن رشكـة  الـراكات  مديـر  زارو،  ملـى  وأكـدت 
للخدمات الرتفيهية«، والتي تشـمل ثالث منشـآت هي: 
»منتـزه بلدنـا«، »كيدزموندو الدوحـة« و»ميغابولس«، 
إضافـة إىل مركـز »ميني بولس« تحـت مظلة مجموعة 
إقبـاالً كبـراً مـن املواطنـن  باملـا للضيافـة، تشـهد 
واملقيمـن وزوار قطـر، حيـث يقـدر عـدد الـزوار لهذه 
املنشـآت بنحـو مليـون زائـر سـنوياً، مشـرة إىل أن 
بعـض املنتزهات تشـهد إقباالً متزايداً ألكثـر من  1000 
طفل يومياً، كمـا أن عدد الزائريـن لكيدزموندو الدوحة 
وحدهـا يصـل لنحـو 400 ألـف سـنوياً تقريبـاً، حيث 
يسـتقبل كيدزمونـدو يوميا طـالب املـدارس الحكومية 
والخاصـة، ويسـعدنا أن نعلن أنه منـذ بداياتنا اعتمدت 

مناهجنـا من قبـل وزارة التعليـم والتعليـم العايل. 
مدينـة  ُتعـّد  الدوحـة  كيدزمونـدو  أن  وأكـدت 
لألطفـال  ُمصممـة  دوليـة،  تعليمّيـة  ترفيهيـة 
عامـاً،  و14   2 بـن  أعمارهـم  تـرتاوح  الذيـن 
ُتـدار  بأنهـا  ذاتيـاً  املكتفيـة  املدينـة  هـذه  وتتمّيـز 
كيدزمونـدو(.  )مواطنـو  األطفـال  قبـل  مـن   فقـط 
وتمتلـك هـذه املدينـة املصّغـرة اقتصادهـا وعملتهـا 
الخاصـة )الكيـدالر(، باإلضافـة إىل الخدمـات العامـة، 
 وأكثـر مـن 80 نشـاطا مهنيـا مختلفـا للعـب األدوار. 
Kid- ”كما حصلـت كيدزمونـدو الدوحـة عىل اعتمـاد 

املمتـدة عـىل  املدينـة  الـدويل، حيـث سـتوفر   ”proof
مسـاحة 8000 مـرت مربـع بيئـة آمنـة لألطفـال عنـد 
محاكاتهـم للمهـن الحقيقّيـة وتعلّـم القيـم واملواطنة 

الصالحـة يف نفـس الوقـت.
مغلقـة  منطقـة  يف  الدوحـة  كيدزمونـدو  وتمتـد 
أنشـطة  وتنّظـم  مربـع،  مـرت   8000 مسـاحة  عـىل 
مـول.  قطـر  يف  األطفـال  مدينـة  يف   متنوعـة 
واسـطنبول  بـروت  يف  حاليـاً  كيدزمونـدو  وتعمـل 
والدوحـة، ووضعـت خطط توّسـع طموحـة لتعمل يف 
مختلـف دول الخليج العربي والرق األوسـط وشـمال 

إفريقيـا وبـالد الشـام وأسـواق عاملية.
وأوضحت أن منشـآت »أورا للخدمـات الرتفيهية« تقدم 
مسـابقة  مثـل،  لألطفـال  متنوعة  وفعاليات  أنشـطة 
تسـلق الجـدران ورياضـة التأرجـح بالحبـل يف »منتزه 
بلدنا«، ومسـابقة البولينغ وسـباق سـيارات الفورموال 
تنميـة  إىل  األنشـطة  وتهـدف  »ميغابولـس«،  يف  وان 

مهارات األطفال ورسم مستقبلهم. 
الرتفيهيـة«  للخدمـات  »أورا  رشكـة  حـرص  وأكـدت 
الركـة  لـدى  حيـث  املجتمعيـة،  املسـؤولية  عـىل 
قطـر  مؤسسـة  مـع  ناجحـة  ورشاكات  اتفاقيـات 
منهـا  مراكـز،   8 تضـم  والتـي  االجتماعـي،  للعمـل 
»الشـفلح وإحسـان ودريمـة«، مضيفـة »املسـؤولية 
واضحـة، ونعمل عىل تقديـم مزيد من الخدمـات لذوي 
االحتياجـات الخاصـة«، فضالً عـن رشاكات عديدة مع 

األخـرى. املؤسسـات 
وأشـارت إىل أن الحصـار أتـاح فرصـا كـرى للركـة، 
وقـد اسـتطاعت أن تحـول التحديـات إىل فـرص وقـد 
وصلت سـمعة الركـة إىل العديد من الـدول مثل لبنان 
والكويـت وعمـان، مؤكدة حـرص الركـة وانفتاحها 
عـىل الجميـع، خاصـة األطفـال األقـل حظـاً، ومـن ال 
الخاصـة،  االحتياجـات  وذوي  الدخـول  يسـتطيعون 
إضافـة إىل اسـتقبال املعلمـن مجاناً، بجانـب عروض 
خاصـة للـكادر التعليمي، كمـا أن خدماتهـا يف متناول 
الجميـع. ولفتـت إىل أن الحصـار أدى إىل تكريس جهود 
الركـة لتقديـم أرقـى الخدمات محليـاً، والتوسـع يف 

مختلـف األنشـطة لتلبية رغبـات العمالء، حيث تشـهد 
األنشـطة الرتفيهية مزيدا من املبادرات واألنشـطة عىل 
مدار العـام، وفعاليات جديدة يف عطلة نهاية األسـبوع، 
مشـرة إىل أن الركـة لديهـا أكثـر مـن 40 رشيـكا 

تسـويقيا مـن القطاعن العـام والخـاص يف قطر.

التعليم بأسلوب ترفيهي 
بـدوره أكـد عـي كزمـا أن كيدزموندو تركـز أكثر عـىل تنمية 

مهـارات األطفـال وتحفيزهـم للتفكـر يف املسـتقبل، حيـث 

تعمل مـن أجل تقويـة التعليـم الرتفيهي بما يسـاعد األطفال 

عـىل تنميـة مهاراتهـم وقدراتهم بخطط مدروسـة عـىل بناء 

مسـتقبل مهنـي ومتطور بمفاهيـم تحاكي الحيـاة اليومية 

وتوقعـات املسـتقبل، بمـا يسـاعد يف التفكـر اإليجابي 
إىل  يتطلعـون  التـي  املهـن  تجـاه  مواهبهـم  وتطويـر 

تحقيقهـا، وهـذا يتمـاىش مـع رؤية قطـر 2030.
وأكـد أن الحصـار حفـز رجـال األعمـال واملسـتثمرين 
عـىل التوسـع، ولذلـك تـم تجـاوز الحصـار بمزيـد من 
يف  أنهـم  إىل  مشـراً  الناجحـة،  والخطـط  اإلنجـازات 
القيمـة  يقـدرون  الرتفيهيـة«  للخدمـات  »أورا  رشكـة 
االسـتثمارية الكليـة يف مجـال املنشـآت الرتفيهية بنحو 
300 مليـون ريـال حالياً. وأشـار إىل أنه تـم إطالق مركز 
الدوحـة يف فرايـر املـايض  ريـادة أعمـال كيدزمونـدو 
يف قطـر مـول، ويهـدف املركـز لتحفيـز األطفـال عـىل 
التفكـر يف مسـتقبلهم منـذ سـن الصغـر، مـن خـالل 
ُبعـد النظـر وتحمـل املسـؤولية باكـراً ليتهيـأوا للحياة 
الواقعيـة والعملية، وليكونوا محرتفـن يف قيادة املجتمع 
واالقتصـاد يف الغـد، مضيفـاً »يأتـي ذلـك إيمانـاً منـا 
بقـدرات األطفال قـادة املسـتقبل، وقناعة منـا بدورهم 

يف بنـاء اقتصـاد مـرق ومزدهـر«.
وأوضـح أن املركـز يتضمن ورش عمل مكثفـة  لألطفال 
مـن عمـر 8 إىل 14 عامـا الذيـن لديهـم أحـالم وأفكار يف 
مجـال ريـادة األعمـال، إلثـراء املعرفـة لـدى األطفـال 
ملسـتقبلهم  طريـق  خارطـة  رسـم  عـىل  وتشـجيعهم 
املنظـور، مشـراً إىل أن هنـاك فريقـا أخصائيا وورشـة 
عمـل املركـز مـن أخصائيـن يف مجـاالت إدارة األعمـال 
وريـادة األعمال، حيـث يقومون بدور منهجي يف إرشـاد 
وتوجيـه رواد األعمـال الصغـار، لتمكينهم مـن تحقيق 
أحالمهـم ودعمهـم ليدخلوا مجـال األعمال منـذ الصغر.

 أورا للخدمات الترفيهية

السيدة  ملى زارو

السيد عي كزما

كتب – محمد حمدان

قال السيد علي كزما، الرئيس التنفيذي لشركة «أورا 
للخدمات الترفيهية»، إن دولة قطر تشهد انفتاحا 

ونقلة نوعية كبرى في السياحة، خاصة بعد إنشاء 
المجلس الوطني للسياحة، وتدشين الحملة الترويجية 

العالمية الجديدة لقطر كوجهة سياحية عالمية، 
والجهود المتواصلة لتعزيز الدور الرائد للقطاع 

السياحي في الدولة، وقرار إعفاء مواطني 80 جنسية 
من تأشيرة الدخول إلى قطر، فضًال عن تسريع وتيرة 
إنشاء مزيد من المرافق السياحية، خاصة تأهيل مزيد 

من الشواطئ والنشاطات السياحية للعائالت، وزيادة 
المرافق وتنويعها، بما يؤدي إلى استقطاب السياح 

وتوفير مختلف ا¬نشطة التي تلبي رغباتهم في البالد.

(تصوير/ محمود حفناوي
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قطر.. ا�سرع تنشيط� للسياحة في الخليج

يأتـي ذلك بفضـل القـرارات الحاسـمة التـي اتخذتها 
البالد ويف مقدمتها السـماح بدخـول مواطني 80 دولة 
بـدون تأشـرة مسـبقة، ممـا سـاهم يف تعزيـز عـدة 
قطاعـات ذات صلـة، إىل جانـب قطاع السـياحة، مثل: 

قطاعـات النقـل الجـوي والضيافة.
مـن جانبهـا، وصفـت صحيفة ديـي ميـل الريطانية 
قـرارات الحكومـة بأنهـا سـاهمت يف كـر الحصار، 
مشـرة إىل أن البـالد التـي فرضـت عليهـا أربـع دول 
حصـاراً جائـراً منـذ عـام 2017، اسـتطاعت أن تودع 
ذلك الحصار تماماً وتنشـط سـياحتها بأفضل طريقة 
ممكنـة، عن طريـق تشـجيع مواطني تلك الـدول عىل 
السـفر إليهـا واختبـار تجربـة السـياحة فيهـا دون 

تأشـرة. االضطرار السـتخراج 
وقالـت الصحيفة: »قطر أعلنت بتلـك القرارات رفضها 
للحصـار املفروض عليهـا من قبل جاراتهـا الخليجية، 
السـياحي«.وأضافت:  القطـاع  يف  رصيدهـا  ورفعـت 
»الحكومـة القطرية ركزت مؤخراً بشـكل موسـع عىل 
تعزيز مكانتها يف سـوق السـياحة العاملي، وهي تعتر 

اآلن واحـدة مـن أكثر الـدول انفتاحـاً يف منطقـة دول 
مجلـس التعاون الخليجـي والرق األوسـط والعالم«. 
ويف سـياق متصـل، لفتـت صحيفـة آس اإلسـبانية يف 
نسـختها االنجليزية، إىل أن قطـر أطلقت مجموعة من 
الخطـوات الرتويجيـة لنفسـها لدعم قطاع السـياحة، 
وعـزز من ذلـك الجهود التـي تبذلها الخطـوط الجوية 
القطريـة كناقـل وطني ورئيـس للبالد، حيث اسـتفاد 
قطاع الطران بشـكل كبر مـن قرار إلغاء التأشـرات 
ملواطنـي 80 دولة حـول العالم، مما شـجع العديد من 
السـائحن والراغبـن يف اختبـار السـياحة يف الخليـج 
عىل اختيار السـفر إىل قطر، كوجهـة مثالية لرحالتهم 

. للمنطقة
ولفتـت الصحيفة، إىل أن سياسـة التأشـرات الجديدة 
قبـل  لقطـر  الرتويـج  خطـة  ضمـن  جـاءت  أيضـاً 

اسـتضافة كأس العالـم لكرة القدم عـام 2022، والذي 
مـن املتوقع أن يسـاهم يف تدفق عدد كبر من السـياح 

البالد. إىل 
وقالـت: »تتمثـل الفكـرة الرئيسـية هنـا يف أنـه كلمـا 
زاد اسـتخدام برنامـج اإلعفـاء مـن التأشـرة للدخول 
إىل قطـر، فإنـه سـيتيح للسـلطات القطريـة الفرصة 
لضبـط أنظمتهـا إلدارة كميـات كبـرة مـن السـياح 
بشـكل أفضـل، كمـا أنـه سيسـاعد يف رفـع إيـرادات 
قطـاع السـياحة بشـكل كبر خـالل السـنوات املقبلة 

بعدها«. ومـا 
وبفتـح البـالد أبوابهـا أمـام السـياح، أظهـرت قطـر 
للعالـم امتالكها للمـوارد الكافية والعمـق الدبلومايس 
قطـاع  تنشـيط  تتيـح  التـي  األمنيـة،  والضمانـات 
السـياحة يف خـالل فـرتة قصـرة نسـبياً. وتسـتطرد 

آس عـن ذلـك بقولهـا: »تركيـز الحكومـة القطريـة 
بـات منصبـاً اآلن عـىل تقديم صـورة عاملية عـن البالد 
بوصفهـا دولة آمنة ومنفتحـة عىل العالـم، وهو األمر 
الـذي جعلها تصبـح وعن جـدارة الدولة األكثـر تركيزاً 
عـىل تنشـيط السـياحة يف الخليـج«. وكان املواطنـون 
الهنـود بـن الذيـن تـم إعفاؤهـم مـن الحصـول عىل 
تأشـرة مسـبقة، األمر الذي دفع صحيفة »إيكونوميك 
تايمـز« الهنديـة، إىل القول أنـه مع وجود 80 جنسـية 
مؤهلـة للحصول عىل التأشـرة مجانا لـدى وصولهم، 
عـىل  انفتاحـا  املنطقـة  دول  »أكثـر  قطـر  أصبحـت 
السـياحة«، وأكدت: »السـائحون الهنديـون لديهم اآلن 
دعـوة مفتوحة، الكتشـاف الضيافة الشـهرة والرتاث 

الثقـايف والكنـوز الطبيعيـة يف قطر«.
الهنديـن  للسـائحن  يمكـن  قطـر  »يف  وأضافـت: 

االسـتمتاع برحلـة بهـا جمـال التحـر األوروبـي ولها 
نكهـة رشقيـة مميزة«.وأشـارت الصحيفـة الهندية، إىل 
أن قطـر قدمـت أيضـاً تأشـرة دخـول مجانية تسـمح 
ملسـافري الرتانزيـت ملـدة ال تقـل عـن خمـس سـاعات 
املكـوث يف البـالد، ملـدة تصـل إىل 96 سـاعة »أي أربعـة 
أيـام«، وذلـك يف نوفمـر املـايض، أمـا يف مايـو املـايض، 
أطلقـت الهيئة العامـة للطران املدنـي والخطوط الجوية 
القطريـة، فرصـة إقامة يف فندق 5 أو 4 نجـوم يف الدوحة، 
بجانـب تأشـرة دخـول مجانيـة، مـا يجعـل اسـتمتاع 

السـائح يف قطـر متاحـا بأكثـر مـن طريقة.
ختامـاً، سـلطت بيزنـس إينسـايدر الضوء عىل تنشـيط 
قطر لنـوع آخـر من السـياحة وهـو سـياحة الرتانزيت 
بفضـل هـذا القـرار، حيـث تشـجع أصحـاب سـاعات 
السـفر الطويلـة بـن رحلتـن عىل اختيـار مطـار حمد 
الـدويل للنـزول فيه مـن رحلتهم األوىل، حتـى يتمكنوا من 
قضـاء تلك السـاعات الطويلة يف رحلة سـياحية أخرى إىل 

قطـر، بدالً مـن سـاعات االنتظـار الطويلة.
واختتمـت بقولهـا: »قطـر شـجعت سـياحة الرتانزيـت 
وأثبتت أنها دولة ذات خطة سـياحية جديـرة باالحرتام«.

ديلي ميل: قراراتها الستقطاب 
الزائرين كسرت الحصار

آس: ترويج عالمي للبالد قبل 
مونديال «2022»

 قطر تعزز حضورها سياحيا مطار حمد

عبر تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول وتعزيز البيئة التشغيلية

ترجمـة- نورهان عباس
باتت دولة قطر في صدارة الدول الخليجية من حيث تنشيط 

السياحة على وقع الخطوات المتسارعة التي تبذلها لتطوير قطاع 

السياحة بشكل موسع في البالد، في إطار خطة طويلة المدى 
لرفع كفاءة وقدرة البالد على جذب المزيد من الزوار والسائحين، 

الذين يدخلون للبالد ا¶ن بدون عوائق، أو تعقيدات إجرائية. 
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الحياة فرحة 
وخالل فصـل الربيع من هذا العام، سيكشـف فنـدق الريتز 
كارلتـون- الدوحـة السـتار عـن مطعـم »ميل آند سـييل«، 
وهـو مطعـم براسـري فرنـي عرصي، يجسـد الفلسـفة 
 الشـهرة »la joie de vivre«، والتي تعنـي »فرحة الحياة«. 
ويقـدم املطعم تشـكيلة مـن األطبـاق الفرنسـية التقليدية 
حيـث  ومريحـة،  أنيقـة  داخليـة  مسـاحات  يف  اللذيـذة 
أربعـة خيـارات جلـوس،  االختيـار مـن  للضيـوف  يمكـن 
تشـمل منطقة تنـاول الطعـام الرئيسـية، ومنطقـة البار، 
وغرفـة  الخاصـة،  الشـيف  وطاولـة  الداخليـة  والرفـة 
الطعـام الخاصـة التـي يمكن أن تسـتوعب تسـعة ضيوف.

يقـدم هذا املطعـم الفرنـي الحديـث قائمة طعام فرنسـية 
أصيلـة أعدهـا الشـيف »آالن رينـو« وفريقه املحـرتف، الذي 
يضمـن أن يقـع الضيـوف يف حـب هـذا املطعـم الفرنـي 
الراقـي مـع أول لقمـة من أطبـاق فوا جـرا األصيلة وسـاق 
البـط مـع العدس، وغرهـا من األطباق الفرنسـية الشـهية.

عالم ا¸ثارة
وتسـتمر األخبـار املثـرة يف هـذا الصيـف، حيـث سـيفتتح 
فنـدق ريتـز كارلتـون- الدوحـة، بعـد طـول انتظـار، »بي 
Buddha Bar - العالمـة التجاريـة املعروفـة  الونـج« مـن 
عـىل مسـتوى العالـم - حيـث يمكـن للضيـوف الحصـول 
مميـزة  مجموعـة  مـع  للحـواس  مثـرة  تجربـة  عـىل 
املوسـيقى  بـك  تسـافر  بينمـا  اآلسـيوية،  املأكـوالت  مـن 
اإلثـارة.  مـن  آخـر  عالـم  إىل  األسـطورية   التصويريـة 

وفعاليـات  املينـاء،  عـىل  الخالبـة  اإلطـالالت  سـتمنحك 
الطهـي واملـزج، وموسـيقى الـدي جـي الحيـة، والرتفيـه 
الليـي، تجربـة ال تنـى لـكل مـن عشـاق الطعـام ومحبي 

املوسـيقى.
ويواصـل فنـدق ريتـز كارلتـون- الدوحـة رحلـة التحـدي 
وتجـاوز حـدود املعقول من خـالل إعادة تصور مـا يقدمه، 

ليضمـن تقديـم األفضـل يف قطـاع الرفاهيـة والضيافة.
للمزيـد مـن املعلومـات والحجـوزات يرجـى االتصـال بنـا 

عـىل الرقـم   8000 4484 974+ أو التفضل بزيـارة موقعنا 
  www.ritzcarlton.com/doha اإللكرتوني: 

حول شركة فنادق ريتز كارلتون ذات 
المحدودة المسؤولية 

املسـؤولية  ذات  كارلتـون  ريتـز  فنـادق  رشكـة  تديـر 
املحـدودة، يف مدينـة تشـيفي تشـايس يف واليـة مريالنـد، 
ومنطقـًة  بلـًدا   30 مـن  أكثـر  يف  فندًقـا   90 مـن  أكثـر 

 40 مـن  أكثـر  وجـود  عـن  فضـاًل  الراهـن،  الوقـت  يف 
العالـم.  حـول  اإلنشـاء  قيـد  سـكنًيا  ومروًعـا   فندًقـا 
وتفخـر رشكـة فنـادق ريتـز كارلتـون بتقديـم »ماريـوت 
بونفـوي«، برنامـج مكافآت السـفر األكثر غنـى يف العالم، 
حيـث يمكـن لألعضاء ربـط حسـاباتهم برنامـج مكافآت 
ماريـت، وبرنامـج الضيف املفضـل سـتاروود، لتحويل عدد 
 غـر محـدود مـن النقـاط، وموافقة فئـة النخبـة مبارشة. 
 للمزيـد مـن املعلومـات وللحجـوزات، الرجاء زيـارة املوقع 
 www.marriott.com/loyalty.mi للركـة   اإللكرتونـي 
 ولالطـالع عـىل آخر أخبـار الركـة، يرجى التكـرم بزيارة 
يف  وللمشـاركة   news.ritzcarlton.com التـايل:  الرابـط 
 .RCMemories# املحادثة الحية، الرجاء اسـتخدام هاشتاغ 
املحـدودة  املسـؤولية  ذات  كارلتـون  ريتـز  فنـادق  رشكـة 
هـي إحـدى الـركات التابعـة اململوكـة بالكامـل لركـة 

 .(NASDAQ:MAR( إنرتناشـيونال  ماريـوت 

الوجهة ا�ولى لتناول الطعام والترفيه في قطر

فندق ريتز كارلتون- الدوحة يتربع على العرش 

يحتفي فندق ريتز كارلتون- الدوحة بمرحلة أخرى مليئة با¸ثارة 
والتشويق من عملية إعادة التصور لمرافقه وما يقدمه من 

خيارات وعروض، حيث ينصب التركيز في هذه المرحلة على 
تقديم أحدث المطاعم وأكثرها حيوية في البالد.

ففي شهر يناير من هذا العام، تم افتتاح مطعم STK الدوحة 
في فندق ريتز كارلتون- الدوحة ليضيف بذلك قيمة مميزة 

لخيارات تناول الطعام في قطر، حيث سرعان ما أصبح مطعم 
الستيك هاوس العصري نقطة جذب للجميع في قطر، ويعود 

الفضل بذلك لما يقدمه من تصميمات داخلية أنيقة، وأجواء 
تناول طعام ساحرة، تتوجها قائمة طعام مبتكرة، تضم 13 نوًعا 

من شرائح اللحم عالية الجودة.
فهو المطعم الوحيد في قطر الذي يقدم لحم البقر الياباني 

الشهير (واغيو)، با¸ضافة إلى تشكيلة مميزة من ا�طباق 
الجانبية، والسيبيتشي، والسلطات الشهية، مع مجموعة مختارة 

من الحلويات الشهية، حيث يمكن للضيوف تناولها بينما تصدح 
موسيقى الدي جي الحية في المطعم.
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أيمن القدوة مدير عام سفريات «الصقر»:

سوق السياحة والسفر يحقق النمو المنشود منه في السنوات ا�خيرة

إلى أين تتجه بوصلة السياحة 
الصيف؟ القطرية هذا 

مـن املتوقع أن يزيـد الطلب عـىل الوجهات 
املتحـدة،  اململكـة  وبالـذات  األوروبيـة، 
فرنسـا، أملانيـا، وإيطاليـا باإلضافة إىل كل 

مـن تركيـا وماليزيـا وأسـرتاليا.

وما الوجهات الجديدة التي 
القطريين  تستقطب  باتت 

والمقيمين؟
والبوسنة. أذربيجان، جورجيا 

العالمية  الوجهات  أكثر  وما 
إليها نسبة  ترتفع  التي 

الحجوزات في مكاتبكم؟
أذربيجـان  تركيـا،  األوروبيـة،  الوجهـات 

وجورجيـا.

لنسبة  توقعاتكم  ما 
الحجوزات خالل ا�شهر 

المقبلة؟
مسـتمر،  ارتفـاع  يف  الطلـب  الحمدللـه 

فمـع الجهـود املميـزة للخطـوط الجويـة 
جديـدة  وجهـات  وفتحهـا  القطريـة، 
تقدمهـا،  التـي  املدروسـة  والعـروض 
والسـياحة  السـفر  ثقافـة  أصبحـت 

وإثـارة. تشـويقا  أكثـر  واملغامـرة 

هل ترون أن سوق السياحة 
المنشود  النمو  والسفر يحقق 

منه خالل السنوات ا�خيرة؟
نعـم، وبـكل تأكيـد، اليـوم، وبعـد إعفـاء 

80 دولـة مـن تأشـرة الدخول،  مواطنـي 
الهنـد  مـن  كل  ملواطنـي  باإلضافـة 
قـرص  شـمال  وجمهوريـة  وباكسـتان 
يف  اإلعـالن  إىل  باإلضافـة  هـذا  الرتكيـة، 
الرحـالت  موسـم  عـن  املنـرصم  العـام 
 2019/  2018 لعـام  السـياحية  البحريـة 
املقبـل.  مايـو  يف  ينتهـي  سـوف  والـذي 
وبعـد أن توجـت كل هذه الجهـود باإلعالن 
الوطنـي للسـياحة  عـن تشـكيل املجلـس 
ومسـؤوليته  القادمـة،  األربـع  للسـنوات 

ووضـع  اإلسـرتاتيجي  التخطيـط  عـن 
وتعزيـز  والتطويـر  والتسـويق  الخطـط 
وإدارة القطـاع السـياحي يف دولـة قطـر، 
تحقيـق  يف  سـاهمت  العوامـل  هـذه  كل 
السـفر  لسـوق  واالسـتقرار  النمـو 
والسـياحة يف دولـة قطـر رغـم الحصـار 

الغاشـم.

كيف ترون دور الخطوط 
القطرية في تنشيط  الجوية 
حركة السفر من وإلى قطر؟

الخطـوط القطرية هي الريان األسـايس 
لقطـاع السـياحة والسـفر يف دولـة قطر، 
قامـت  األخـرة  الفـرتة  يف  أنـه  خصوصـاً 
محطـات  بفتـح  القطريـة  الخطـوط 
يف  كثـراً  سـاعدت  جديـدة،  وأسـواق 
التخفيـف مـن عواقـب الحصـار الغاشـم 
عىل دولـة قطـر، واليوم الخطـوط الجوية 
لجميـع  إسـرتاتيجي  رشيـك  القطريـة 
قطـر،  دولـة  يف  السـياحية  القطاعـات 
يعـزز مـن  وإيجابيـا  دورا مهمـا  وتلعـب 
متانـة قطـاع السـفر والسـياحة يف دولـة 

قطـر.

ما أهم خططكم القادمة 
المحلي؟ بالسوق 

يتمتـع سـوق السـياحة والسـفر يف دولـة 
قطـر بالعديـد من الفـرص االسـتثمارية، 
وذلـك لعدة أسـباب، منهـا مونديال 2022 
وإكسـبو قطر املقـرر إقامته عـام 2021، 
وهذا ما شـجعنا عـىل االسـتثمار بكل قوة 
يف البوابـة اإللكرتونيـة لسـفريات الصقـر 
»فالكـون تريبـس«، حيـث نعمـل اآلن عىل 
تطويـر املوقـع وزيـادة اختيـارات نقـاط 
أكثـر  مـع  بالتعـاون  اإللكرتونيـة،  البيـع 
مـن بنك محـي وعاملـي، هـذا باإلضافة إىل 
تدشـن تطبيـق الهواتـف الذكيـة للموقع. 

وما ا�سواق التي تخططون 
الفترة  للتركيز عليها خالل 

المقبلة؟
نعمـل بخـط مـواٍز لتوجهـات دولـة قطر 
يف تنويـع املنتجـات واألسـواق السـياحية، 
وسـنركز يف الفـرتة القادمـة عـىل أسـواق 

كل مـن الهنـد والصـن وروسـيا.

كيف تعملون بدوركم على 
السياحي  المنتج  تسويق 

المحلي في ا�سواق 
الخارجية؟

عـن طريـق رشكائنـا املحلين يف األسـواق 
خدماتنـا  لهـم  نقـدم  حيـث  الخارجيـة، 
التأشـرات  إصـدار  يف  املتمثلـة  املتميـزة 
األعمـال،  رجـال  وتأشـرات  السـياحية 
متكاملـة  وبرامـج  باقـات  وتقديـم 
القادمن  للمجموعات السـياحية واألفـراد 
عبـارة  الرامـج  هـذه  قطـر،  دولـة  إىل 
وبرامـج  وثقافيـة  سـياحية  برامـج  عـن 
مغامـرات ورحـالت تعليميـة داخـل دولة 

وخارجهـا. قطـر 

حوار/ أمل كمال

أكد السيد أيمن القدوة، مدير عام سفريات «الصقر»، أن سوق السياحة 
والسفر يحقق النمو المنشود منه خالل السنوات ا¬خيرة، نتيجة عدة عوامل، 

أهمها إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول، وا·عالن في العام 
المنصرم عن موسم الرحالت البحرية السياحية لعام 2018 / 2019. 

وأشار القدوة إلى ارتفاع نسبة الحجوزات للموسم القادم، نتيجة للجهود 
المميزة للخطوط الجوية القطرية، وفتحها لوجهات جديدة والعروض 

المدروسة التي تقدمها، ا¬مر الذي أصبحت معه ثقافة السفر والسياحة 
والمغامرة أكثر تشويقا وإثارة. التقيناه وأجرينا معه الحوار التالي:

أذربيجان وجورجيا 

والبوسنة.. 

وجهات جديدة 

تستقطب  باتت 

القطريين 

والمقيمين 

السياحة  بوصلة 
تتجه  القطرية 

للوجهات 
ا�وروبية خالل 

موسم الصيف 
القادم
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قطر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للسفن السياحية    

شراع الرحالت البحرية القطرية يرتفع عالي�

ترجمـة- نورهان عباس
مـع محاوالت قطـر املسـتمرة لتطوير قطاع 
السـياحة بكافـة روافـده، تسـعى  الدولة إىل 
تنشيط  قطاع السـياحة البحرية، التي يمكن 
التدفقـات  أن تحقـق عوائـد جيـدة وتعـزز 

السـياحية الـواردة إىل الدولـة، مـن خـالل التنظيـم 
الجيـد لرحـالت بحريـة متنوعـة يف البـالد، إضافة إىل 
بنـاء وتطويـر سـفن سـياحية فندقية، لتكـون مالذا 
القيـام برحـالت سـياحية واالسـتمتاع  للراغبـن يف 
بالهـواء النقي يف موانـئ البالد وهو مـا يؤهل قطر إىل 
التحـول إىل مركـز اقليمـي لرحالت السـياحة البحرية 
يخضـع  الدوحـة  مينـاء  أن  خصوصـا  املنطقـة  يف 
لعملية تطوير شـاملة سـتجعل منه محطة سـياحية 
متكاملـة فريـدة مـن نوعهـا يف املنطقـة حيـث يتـم 
تعميـق قناته البحريـة  بما يعزز قدرته عىل اسـتقبال 
أكر السفن السياحية يف العالم.  وعـن تلـك التجرية 
لفتـت الصحـف العامليـة، إىل أن قطـر اتخـذت بالفعل 
مجموعـة من الخطوات املدروسـة لتطويـر ذلك النوع 

مـن السـياحة املسـتحدثة فيهـا، وذلـك حتـى ترفـع 
رشاع السـياحة البحرية فيهـا عاملياً، عـىل أن يتم هذا 

بعـدة طـرق كاآلتي:
اآلسـيوية،  تايمـز  آشـيا  تؤكـد صحيفـة  البدايـة  يف 
أن قطـر تسـتهدف تنميـة قطـاع سـياحة الرحـالت 
البحريـة برعـة وتروج لها حـول العالـم، كما تفتح 

األسـواق جديـدة لنمـو هـذا القطاع.
 وقالـت الصحيفـة: »تتحول السـياحة البحريـة يوماً 
بعـد يوم يف قطـر لتصبح مجاالً رئيسـياً مـن مجاالت 
تركيـز التنميـة االقتصاديـة، كجـزء مـن محاولتهـا 
األوسـع لتحفيز التوسـع االقتصـادي يف املـوارد، بعيداً 
عـن عوائـد القطـاع النفطـي، وذلـك خالل 5 سـنوات 

اآلن«. من 
البحريـة  الرحـالت  موسـم  إطـالق  »تـم  وأضافـت: 

رسـمياً يف 26 أكتوبـر مـن عـام 2018، مـع وصـول 
السـفينة سـيبورن إنكـور يف مينـاء الدوحـة، كما تم 
توجيـه اثنتـن مـن السـفن الصغـرة - املصنفة عىل 
أنها سـفن بسـعة ترتاوح بن 2500 و6000 راكب- يف 

مينـاء الدوحـة لخدمة الغـرض ذاته«.
 وبحسـب بيانـات املجلـس الوطنـي للسـياحة، فـإن 
رحالتهـم  نطـاق  لتوسـيع  تتحـر  السـفن  هـذه 
البحريـة يف الفـرتة الحاليـة، وبفضـل جهود تنشـيط 
السـياحة البحريـة املسـتمرة، جـاء مـا مجموعه 47 
ألـف زائر عىل شـواطئ قطر يف موسـم 2016 - 2017، 
وهـو ما يمثل زيـادة بنسـبة 100 % عن أرقـام العام 
السـابق لـه، كمـا أدى وصـول مجموعة من السـفن 
قطـاع  لعـب  إىل   2018  -  2017 موسـم  يف  الكبـرة 
السـياحة البحرية دوراً محورياً يف تحسـن أرقام نمو 

القطـاع. واختتمـت الصحيفـة بالقول: »قطـر تعمل 
عـىل جـذب السـائحن البحريـن مـن كافـة أنحـاء 
العالـم، ومـن املتوقـع أيضاً، قـدوم املزيد مـن الركاب 
حتـى نهايـة موسـم 2019-2020،  فيمـا يسـتهدف 
املجلـس الوطنـي للسـياحة اسـتقطاب 300 ألف زائر 
عـر الرحـالت البحرية. ويف إطـار متصـل، ركز موقع 
هيلنيـك شـيبينج عـىل تطويـر البـالد ملجموعـة مـن 
الخدمـات الرتفيهيـة الجديـدة للسـائحن البحرين. 

وقـال املوقع: تـم إعادة تطويـر مينـاء الدوحة بقيمة 
549.3 مليـون دوالر، والـذي من املقـرر أن يتم تحويله 
إىل محطة سـياحية بحريـة قطرية من الطـراز األول. 
ومن املقـرر االنتهـاء بالكامل منه يف عـام 2022، كما 
أنـه من املتوقـع االنتهـاء من البنيـة التحتيـة الالزمة 

للسـماح لخمسه سفن بالرسـو، بحلول عام 
2020. ويف أواخـر شـهر سـبتمر مـن عـام 
2018، تبنت قطر طموحات واسـعة لتطوير 
قطـاع السـياحة، وبصفـة خاصـة البحرية 
منهـا، من خـالل إطـالق الفصـل التـايل من 
اسـرتاتيجية قطاع السـياحة الوطنية 2030.
ويف سـياق متصل، ومع اقـرتاب قطر بصورة 
أكـر من اسـتضافة بطولـة كأس العالـم األكر خالل 
إىل وضـع مجموعـة   ، الدولـة  2022، تخطـط  عـام 
كبـرة مـن املشـجعن يف سـفن فندقيـة مـن فئـة 4 
و5 و7 نجـوم، حسـبما ذكرتـه صحيفـة اإلندبندنـت 
الريطانيـة. وتلفـت الصحيفـة، إىل أن قطر تعمل عىل 
الرتويج لقطاع السـياحة البحرية فيها بن مشـجعي 
املونديـال املرتقبـن، عـر فتـح مكاتـب يف عـدة دول 
وعواصـم حول العالـم، كما يوجـد اآلن بالفعل مكاتب 

ترويج سـياحي قطريـة يف كل مـن الهند وروسـيا.
واختتمـت الصحيفة، بقولهـا: من املتوقع أن تسـاعد 
هـذه املبـادرة السـياحة القطريـة عـىل اجتـذاب عدد 

أكـر من السـائحن حتـى عـام 2022 ومـا بعده.

آشيا تايمز: جذب الزوار 
من كافة أنحاء العالم

هيلنيك شيبينج: خدمات 
للسائحين متنوعة  ترفيهية 

ا¸ندبندنت: استضافة مشجعي 
مونديال «2022» في موانئ الدوحة

 زيادة تدفقات السياحة الواردة إىل قطر بحراً سفن سياحية عمالقة ترسو بميناء الدوحة 
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Travel back to the medieval age and 
experience Qatar’s traditional aura and its 

folklore heritage at SOUQ. 

SOUQ is a modern yet traditional concept 
which takes the guest back to the ancient 

Qatari roots & an
ambience which offers a Nostalgic feel.ambience which offers a Nostalgic feel.

A beautiful fusion of primeval & modern day
Qatari civilization.

It’s the first Indoor traditional Souq for any 
mall in the country which will highlight local 

traditions through a varied range of small 
shops built to showcase a real souq.

UNFOLD
YOUR

ARABIAN
TALE

AT
TAWAR

MALLMALL

TAWAR MALL - 2ND FLOOR - FAMILY FOOD COURT

طوار مول ُيَثبِّت أكبر شاشــــــــات LED خارجية في قطر

الشاشات ستوفر حلوًال دعائية     ال تضاهى للشركات في قطر

تـوىل طـوار مـول تركيـب وإعـداد وصيانـة الشاشـات التـي بلغـت تكلفتها 
اإلجماليـة أكثـر مـن 12 مليـون ريـال قطـري، وتوفـر دقـة عـرض بجـودة 
4K وصـورة فائقـة الوضـوح لتتناسـب مـع املحتـوى البـرصي الغنـي الذي 
تحتويـه اإلعالنـات املرئيـة، ممـا سـيمنح اإلعالنـات املعروضة عىل الشاشـة 
أداًء فريـداً، إضافـة إىل القيمـة التـي يضيفهـا موقـع املـول املتمركـز عـىل 
تقاطـع رئيـي يف الدوحـة، والـذي يربـط بـن املناطـق السـكنية ومناطـق 
األعمـال الرئيسـية يف قطر.وقـال السـيد جاسـم بن جـر بن طـوار الكواري، 

رئيـس مجلـس إدارة طـوار مـول: »نحن نسـعى باسـتمرار إلضافـة عنارص 
جديـدة ومبتكـرة إىل املرافـق املتاحـة يف طـوار مـول للمتسـوقن والـركات 
عـىل حـد سـواء. وسـتغطي الشاشـات العمالقـة، التـي تعـد األكـر يف قطر، 
مسـاحة كبـرة مـن الواجهـة الخارجية للمـول، وهـي خطـوة إضافية نحو 
التزامنـا بإعـادة تعريـف قطـاع التجزئة يف قطـر، وهـذا االلتزام هـو القيمة 
طـوار  تصميـم  وتـم  األول«.  املقـام  يف  املـول  عليهـا  بنـي  التـي  األساسـية 
مـول ليمـزج بن ازدهـار قطـاع البيـع بالتجزئـة، وفـرادة تجربة التسـوق، 

ثبت طوار مول أكبر شاشات عرض خارجية من نوع LED في قطر، في خطوة غير مسبوقة من شأنها توفير تجربة دعائية 
منقطعة النظير. وتحتل الشاشات العمالقة مساحة  800 متر مربع موزعة على 8 شاشات موضوعة في أماكن استراتيجية حول 

واجهة المول. 
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THE
LATEST
BUZZ
IN
DOHA.
Tawar Mall offers you a full experience of entertainment, dining, shopping and 
stunning visuals. Tawar Mall has been designed to the highest international 
standards, where every turn provides you an extraordinary experience.

312 RETAIL UNITS  |  OLD SOUQ  |  BOUTIQUE HOTEL  |  CINEMA  |  ROOFTOP LOUNGES   

For Leasing inquiry, Kindly get in touch with leasing@tawarmall.qa

P.O. Box: 314  |  Al Markhiya St.  |  Doha  |  Qatar  |  T:  +974 4437 9333  |  www.tawarmall.qa 

طوار مول ُيَثبِّت أكبر شاشــــــــات LED خارجية في قطر

الشاشات ستوفر حلوًال دعائية     ال تضاهى للشركات في قطر

والعالمـات التجاريـة النفيسـة. ويضم املـول، إضافـة إىل الشاشـة العمالقة 
التـي سـيتم تركيبهـا، مجموعـة كبـرة مـن شاشـات العـرض الداخليـة، 
اإلعالنيـة  الحمـالت  مـن  واسـعة  رشيحـة  لعـرض  اآلن  تسـتعمل  والتـي 
الكـواري: »منـذ افتتـاح هـذه الوجهـة املميـزة  املتنوعـة. وأضـاف السـيد 
للتسـوق، العـام املـايض، واصلنـا العمـل عـىل تنويع مـا نقدمه عـىل جميع 
املدينـة،  يف  لإلعـالن  الرئيـي  املركـز  املـول  يصبـح  أن  لضمـان  الجبهـات، 
وسـيقربنا إطـالق الشاشـات الجديـدة أكثر نحـو تحقيق هذا الهـدف. ونحن 
ندعـو املعلنـن يف قطـر لالسـتفادة مـن هـذه الفرصـة الفريـدة يف تحقيـق 
أهدافهـم بأفضـل الطـرق املمكنـة«. ويعـد طـوار مـول أحـد أكـر مراكـز 
التسـوق يف قطـر، ويتميـز بمجموعة رائعـة من متاجـر األزيـاء، والرياضة، 
واألجهـزة اإللكرتونيـة، واملحـالت التجارية، ومنطقـة ترفيه عائليـة، وهاير 

ماركـت، وتسـع صـاالت سـينما، إضافة إىل فنـدق، ومطاعم فاخرة، وسـوق 
شـعبي تقليدي.ويفتـح املول أبوابـه من السـاعة 10:00 صباحاً إىل السـاعة 
10:00 مسـاء مـن السـبت إىل األربعـاء، ومن السـاعة 10:00 صباحـاً وحتى 
منتصـف الليـل يومـي الخميـس والجمعـة. ويخصص املـول فريقـاً لإلجابة 
عـن االستفسـارات حول الخدمـات التـي يقدمهـا، وذلك من خـالل االتصال 

عـىل الخـط السـاخن: 44379333. 
كمـا توفـر الحسـابات النشـطة للمـول عـىل وسـائل التواصـل االجتماعـي 
معلومـات دوريـة حـول مختلـف التطـورات. ويمكـن للمتسـوقن الوصـول 
TawarMallOf-@ :وعىل إنسـتغرام TawalMallDoha @إليهـا عىل فيسـبوك: 

ficial وعـىل تويـرت: @TawarMallDoha.  وللمزيـد مـن املعلومـات، يمكنكم 
      www.tawarmall.qa  زيـارة املوقـع اإللكرتونـي
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خدمات ومرافق ترفيهية مثالية ل×قامة العائلية

فندق شاطئ السلطان .. إطاللة  بانورامية على شاطئ الخور

كتبت - حنان الغزواني 
بتصميمـه العربـي املعـارص واملطـل عـىل شـاطئ الخور وميـاه الخليـج العربي، يشـكل 
فندق شـاطئ السـلطان وجهـة سـياحية مثالية وفـق معاير السـياحة العامليـة وأصول 
الضيافـة القطريـة  ، يضـم 181 غرفـة و جناح تم تصميمهـا عىل أحدث الطـرق وأفردها 

ليـزود النـزالء بصـورة متكاملة مـن البيئـة الخليجية العربيـة األصيلة.
يدعـو فندق شـاطئ  السـلطان زواره إىل اإلسـتمتاع برحلة عر الفخامـة يف غرف الضيوف 
الهادئـة بعيـداً عن ضغوطـات الحياة اليوميـة ، بتصاميـم ذات زخارف عربيـة أصيلة مع 

إطالالت خالبـة عىل البحـر واملنتجع واملناطـق املحيطة.
ويتمتـع بموقـع مثـايل لإلسـتمتاع بالشـاطئ، حيـث يقـع هـذا املـالذ الفاخـر يف الخـور 
عـىل امتـداد شـاطئ الخـور. يدعو فندق شـاطئ السـلطان املسـافرين من جميـع أنحاء 
العالـم لتجربـة متعة الشـاطئ الفريدة من هـذا املكان الرائـع الذي يقدم وحـدات اإلقامة 
برفـات خاصـة أو رشفـات أرضيـة توفـر إطـالالت هادئـة عـىل البحـر أو الحدائـق أو 

منطقـة املسـبح الجميلة.
هـذا ويوفـر مطعـم الفنـدق تشـكيلة متنوعـة مـن املأكـوالت البحريـة املثـرة للحواس، 
باإلضافـة إىل املأكـوالت العربيـة واملتوسـطية، مـن خـالل توليفـة متميـزة مـن املذاقات 
والنكهـات تجعـل مـن تناول الطعـام تجربة اسـتثنائية يف أجـواء فريدة مـن نوعها تمزج 

بـن الطـراز الرقـي واإلطاللـة الخالبة.
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فّن تقديم الطعام الى الخارج من 
ويستن...

في ويستن نثّمن مدى أهّمية قضاء أوقاتك السارة واإلحتفالية برفقة عائلتك، ضيوفك 
وأحبائك.

سواء كنت تخطط لعشاء خاص، حفلة خطوبة، حفلة حنّة ، حفالت زفاف أو حتى بعض 

المناسبات الكبرى، فإّن فريق العمل المختص لدينا سوف يقّدم لك أفضل خدمة لتقديم الطعام 

في منزلك. 

اقِض المزيد من الوقت بالتواصل مع أحبائك ودعنا نهتم بالتفاصيل بالنيابة عنك.

لمزيد من المعلومات:
4492 1555

westindoha.com 

مطعم «ساباي تاي»مطعم «ساباي تاي» في فندق ونادي صحي «ويستن الدوحة» يطلق قائمته ا¶سيوية الجديدة
 أعلن «ساباي تاي»، المطعم الحائز على العديد من 

الجوائز ضمن فندق ونادي صحي ويستن الدوحة، عن 
إطالق قائمة طعام جديدة مستوحاة من المطابخ 
اÅسيوية، تشتمل على أكثر من 10 أطباق أبدعتها 

كبيرة طهاة المطعم، الشيف باويتشادا تهانافيبون، 
من مكّونات فريدة من مختلف دول المنطقة، مثل 

ماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا وفيتنام وسنغافورة.

كما شـملت التحديثـات الجديـدة الديكـور الداخـي للمطعم مع 
إضفـاء ملسـات تزيينية تصـوغ أجواًء آسـيوية أصيلـة يف املكان، 
بما يتضمـن زخارف تقـّدم رسداً عن تطور مفاهيـم الراحة وفن 
الطهـو بن جيلـن، عالوة عىل ركـن مروبات محّدث ليسـتقبل 
الضيـوف بأشـهى املروبات املنعشـة، وفعاليـات ترفيهية حية 

تغني األجـواء باملزيد مـن الحيوية.
وتزخـر القائمـة التايالنديـة األصيلـة بباقة متنوعة مـن األطباق 
السـنغافورية  الفطائـر  مثـل  املقبـالت  مـن  بـدءاً  الجديـدة، 
بالسـلطعون؛ وسـلطة لحم عجل واجيـو التي تجمع هـذا اللحم 
الياباني املشـوي الشـهي مع أطايـب التتبيالت اآلسـيوية، فضالً 
عـن األطبـاق الرئيسـية مثـل الريندانـج اإلندونيـي املطهو عىل 

الطريقـة التقليديـة مـع كاري لحم العجـل، والتوابـل املطحونة، 
وحليـب جـوز الهنـد؛ وطبـق لحـم البـط املحّمـر مـع التوابـل 
الخمسـة، والـذي ُيقّدم مـع امللفـوف الصيني والزنجبيـل املخلل.
ويف معـرض تعليقـه عـىل القائمـة الجديـدة، قـال روي إدواردو، 
مديـر املأكـوالت واملروبـات لـدى فنـدق ونادي صحي ويسـتن 
الدوحـة: »يتيـح املفهـوم والتجربـة الجديـدان باقـة اسـتثنائية 
مـن النكهـات األصيلـة مـن جنـوب رشق آسـيا، ويرنـا طرح 
هـذه املنهجيـة املبتكـرة التـي مـن شـأنها إضفـاء نفـس جديد 
عـىل )سـاباي تـاي(، وكل ذلك تحـت إرشاف خبرتنـا املخرمة 
واملوهوبة الشـيف باويتشـادا، التي تتمّتع بمعرفة واسـعة حول 
مطابخ تلـك املنطقـة، وخرات منقطعـة النظر، اكتسـبتها من 

العمـل يف نخبـة من املطاعم ضمـن فنادق من فئـة خمس نجوم. 
الطعـام فحسـب،  التغيـر عـىل قائمـة  وأضـاف: »ال يقتـرص 
فاللمسـات الفنّيـة والعنارص التزيينيـة املحّدثة تلعـب دوراً هاماً 
يف صياغـة الطابـع الجديـد للمـكان.. ندعـو الراغبـن يف تـذوق 
النكهـات اآلسـيوية األصيلـة يف أجـواء فريـدة إىل زيارتنـا لعيش 

تجربـة )سـاباي تـاي( الجديـدة«.

نبذة عن فندق ونادي صحي ويستن الدوحة 
يقع فنـدق ونادي صحي ويسـتن الدوحة يف قلب مدينـة الدوحة، 
ويتألـف مـن 364 غرفة وجناحا، باإلضافـة اىل خمس فلل خاصة 
تتخللهـا أرسة هيفينـي بيـد ®Heavenly Bed، التي تشـتهر بها 

فنادق ويستن يف كافة أنحاء العالم. 
باإلضافـة إىل ذلك، تتوفـر يف الفندق مرافق متنوعة تناسـب كافة 
األذواق، فمطعم »سـيزونال تيسـتس« يقـّدم املأكـوالت العاملّية، 
أمـا مطعـم »سـاباي تـاي« فيقـّدم الطعـام التايالنـدي األصيل 
و»هانـرتز رووم آنـد جريـل« يقّدم تجربـة معـارصة وراقية من 

أطبـاق اللحـوم واألسـماك.كما يتخلـل الفندق نـادي صحي
WestinWORKOUT ® واسـتديو للياقة البدنّية  Heavenly® Spa 

، باإلضافة إىل أربعة مسابح، ثالثة خارجّية وواحد داخي.
ويمنح ويسـتن الدوحـة نزالءه مـالًذا هادًئا للمسـافرين املتعبن 
من شـتى أنحـاء العالم عند زيـارة الفنـدق واإلقامة بـه يف رحلة 

عمـل أو ترفيه.
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ترويج للسياحة خارجيا .. وتعزير الفعاليات داخلي�

ولعـب املجلـس الوطني دورا كبرا خالل األشـهر القليلـة املاضية، 
خاصـة أنه يضـم يف عضويتـه سـعادة وزراء الثقافـة والرياضة، 
واملواصـالت واالتصـاالت، والتجـارة والصناعة، إىل جانب سـعادة 
الرئيـس التنفيـذي ملجموعـة الخطـوط الجوية القطريـة، ومدير 
مكتـب االتصـال الحكومـي، ورئيـس مجلـس إدارة رشكـة كتارا 
للضيافـة، وممثلـن عـن القطـاع الخـاص السـياحي، ويـرأس 
املجلـس معـايل رئيـس مجلـس الـوزراء، وسـعادة وزيـر املاليـة 
نائبـا للرئيـس. وقد تـم تعين سـعادة السـيد أكـر الباكـر أميناً 
عامـاً للمجلـس الوطنـي للسـياحة، وتعين حسـن عبـد الرحمن 

اإلبراهيـم مسـاعداً لألمـن العام.
وكانـت البدايـة الحقيقيـة للمجلـس بعـد أسـبوعن فقـط مـن 
تشـكيله مـع إطالقـه الحملـة الرتويجيـة العامليـة لدولـة قطـر 
كوجهـة سـياحية، والتـي وضعـت عـىل رأس أولوياتهـا تعزيـز 
مكانـة قطـر كوجهـة جذابة ورائـدة يف تقديـم تجارب سـياحية 
تتميـز باألصالـة يف جوهرها والخصوصيـة يف التصميـم والعناية 
وتحتفـي باملـوروث الحضـاري للبـالد، كمـا أن الحملـة التـي تم 
تدشـينها تحـت عنوان: »قطـر.. أصالـة التجربة«، تسـلط الضوء 
عـىل الجهـود الكبـرة التـي تبذلهـا قطـر ملنـح زوارهـا تجـارب 
فريـدة وخاصة، وسـوف يتم إطـالق الحملـة يف األسـواق الحالية 

وكذلـك يف األسـواق املسـتقبلية ذات األولويـة.
املختـارة  السـياحية  الوجهـة  قطـر  لجعـل  الحملـة  وتهـدف 

للمسـافرين من حـول العالم، وسـيتم إطالقها يف جميع األسـواق 
التـي يمتلك املجلـس الوطني للسـياحة فيها حضـوراً ميدانياً عر 
مكاتبـه التمثيليـة يف الواليـات املتحـدة األمركية وأوروبا وآسـيا. 

والرتكيـز عـىل األسـواق الجديـدة يف الصـن والهند وروسـيا.
واتبعـت قطـر خطـوات اسـتباقية لتسـهيل وصـول الـزوار إليها 
مثـل تحسـن أنظمـة التأشـرة اإللكرتونيـة وتبسـيط إجـراءات 
الجـوازات يف منافـذ الوصـول وكذلـك إعفـاء مواطنـي أكثـر من 
80 دولـة حـول العالم مـن تأشـرة الدخـول إىل األرايض القطرية، 
وهـو األمـر الـذي جعـل قطـر الدولـة األكثـر انفتاحـا يف الرق 
التـي  التحديثـات  األوسـط والثامنـة عامليـا وذلـك وفقـا آلخـر 
أصدرتهـا منظمة السـياحة العامليـة التابعة لألمم املتحدة بشـأن 

مـؤرش انفتـاح الـدول عـىل الـزوار األجانب.
ويشـر املجلـس الوطنـي للسـياحة إىل أن هـذا االنفتـاح الـذي 
تنتهجـه قطر، باإلضافـة إىل عنارص أخرى، سـاعد يف فوز الدوحة 
باسـتضافة عـدد مـن املؤتمـرات الدوليـة مثـل املؤتمـر الـدويل 
للمفاتيـح الذهبيـة املقـرر عقـده يف عـام 2021، ومؤتمـر »معـا 
مـن أجل صحـة أفضل« املقرر عقـده يف 2020، واملؤتمـر اإلقليمي 
للجمعيـة الدوليـة ملنع اإلسـاءة لألطفـال وإهمالهم املقـرر عقده 

يف 2020، وذلـك عـىل سـبيل املثـال ال الحرص.
وتسـعى قطـر إىل جـذب مـا مجموعـه 5.6 مليـون زائـر سـنوًيا 
بحلـول عـام 2023، 67 % منهـم سـيزورون البالد ألجـل الرتفيه 

وزيـارة األماكـن التاريخية يف البـالد والتمتع باألماكن السـياحية 
والفنـادق الفاخـرة بقطـر، وهـذا يتماىش مـع هدف زيـادة عدد 
نـزالء الفنـادق سـنوياً إىل 4 ماليـن زائـر، والهـدف اآلخـر هو أن 
يشـكل الزوار من غـر دول مجلـس التعاون الخليجـي 69 % من 

املجمـوع بحلول عـام 2023.
وتمثـل املهرجانـات عامال رئيسـيا يف تنشـيط السـياحة الداخلية 
مـن جانـب واسـتقطاب كـرى العالمـات التجاريـة إىل قطـر من 
جانـب آخـر حيـث يطلـق املجلـس الوطنـي للسـياحة حزمة من 
املهرجانـات والفعاليـات عىل مـدار العام تتضمـن مهرجان صيف 
قطـر ومهرجـان قطر للتسـوق ومهرجان قطر الـدويل لألغذية إىل 

جانـب احتفـاالت العيد.
وعـىل الصعيـد الخارجي شـملت جـوالت قطـر عـدة مهرجانات 
وفعاليـات والتـي تمثـل آخرها يف معرض موسـكو الدويل للسـفر 
والسـياحة 2019، والـذي شـاركت فيـه قطـر للمـرة األوىل، بوفد 
إدارة  الفنـادق والـركات املتخصصـة يف  يضـم مجموعـة مـن 
السـياحي يف  القطـاع  السـياحية وغرهـا مـن رشكاء  الوجهـة 
قطـر، وذلـك بهـدف تعزيـز حضـور العالمـة التجاريـة لقطـر 
كوجهـة سـياحية مميزة يف السـوق الروسـية، وذلك بعـد عام من 
افتتـاح املجلـس ملكتبه التمثيـي يف العاصمة الروسـية موسـكو.
وحقـق املجلـس الوطنـي للسـياحة عـر تلـك املشـاركة العديـد 
مـن األهـداف مثـل الرتويـج ألماكـن اإلقامـة السـياحية يف قطر 

والتي تسـجل زيادة مسـتمرة يف عـدد الغرف الفندقيـة، باإلضافة 
إىل معالـم الجـذب السـياحي التـي ال تـزال قيـد التطوير وسـيتم 
افتتاحهـا هـذا العـام ومنهـا متحـف قطـر الوطني الـذي يرتقبه 
الكثـرون. وقبل معرض موسـكو الـدويل كانت املشـاركة القوية 
للمجلـس الوطنـي للسـياحة يف معـرض بورصـة برلـن الدوليـة 
للسـياحة 2019، حيـث افتتـح سـعادة السـيد أكر الباكـر، أمن 
عـام املجلـس الوطنـي للسـياحة والرئيـس التنفيـذي ملجموعـة 
الخطـوط الجويـة القطرية، الجنـاح القطري املشـارك يف املعرض 
وذلـك بحضور سـعادة الشـيخ سـعود بن عبـد الرحمـن آل ثاني، 
سـفر دولة قطر لـدى أملانيـا. وضم الجنـاح القطـري، مجموعة 
مـن الجهات املشـاركة من القطاعـن الحكومي والخـاص، والتي 
تسـلط الضـوء عـىل مـا تقدمـه قطـر لزوارهـا ورشكائهـا مـن 
خدمـات وعـروض سـياحية، باإلضافـة إىل تسـليط الضـوء عـىل 
أهـم الفعاليـات الرياضيـة التـي ستسـتقبلها قطر خـالل الفرتة 
القادمـة، حيـث يشـارك املجلـس الوطنـي للسـياحة وعـرون 
جهـة أخرى مشـاركة مـن بينهـا متحف قطـر الوطنـي ورشكة 
سـكك حديـد قطـر »الّريـل«، واللجنـة العليـا للمشـاريع واإلرث 
والتـي ستشـارك آخـر مسـتجدات التجهيـز لبطولـة كأس العالم 
لكـرة القـدم 2022، كمـا يوجد مسـاحة خاصـة لبطولـة العالم 
أللعـاب القـوى 2019، باإلضافة إىل مجموعة من الفنـادق الرائدة 

ومنظمـي الرحـالت ومقدمـي الخدمات السـياحية.

 مهرجان قطر الدويل لألغذية اختتم فعالياته مؤخراالجناح القطري يف إحدى الفعاليات الخارجية 

كتـب- أبو بكر محمد
جاء قرار حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 
في نوفمبر الماضي بتشكيل مجلس إدارة 

المجلس الوطني للسياحة، ليمثل نقلة 
نوعية على طريق تطوير القطاع السياحي 

في قطر بوصفه ركيزة أساسية من 
ركائز التنويع االقتصادي الذي يعتبر ركنا 

أساسيا لتحقيق التنويع االقتصادي تنفيذا 
الستحقاقات رؤية قطر 2030 لتتسارع 

الجهود لتنويع تدفقات السياحة الواردة 
والترويج لقطر عالميا وتعزيز االجراءات 

المرنة المحفزة لنمو القطاع.

المجلس الوطني للسياحة يبذل جهودÛ حثيثة لتطوير أداء القطاع 
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أحدث ا¶الت الرياضية تحت إشراف أمهر المدربينأحدث ا¶الت الرياضية تحت إشراف أمهر المدربين

نادي الكابانا بفندق راديسون بلو الدوحة 

برامج لياقة بدنية متعددة 
للجنسين

اللياقـة البدنيـة  تجـدر اإلشـارة إىل أن مركـز 
مـزود بأحـدث االجهـزة و املعـدات الرياضيـة 
الرياضيـة  للتماريـن  مجـاورة  قاعـة  و 
االرضيـة مجهـزة بأرضيـة خاصـة المتصاص 
مركـز  ملسـتخدمي  يمكـن  كمـا  الصدمـات. 
باقـة  بمشـاهدة  االسـتمتاع  البدنيـة  اللياقـة 
مـن أفضـل القنـوات الرتفيهيـة عىل شاشـات 
بـاالالت  مدمجـة  او  حائطيـة  تلفزيـون 

. املوسـيقى   اىل  االسـتماع  او  الرياضيـة 
ويوفـر النـادي برامـج لياقـة بدنيـة متعـددة 
للجنسـن تشـمل تخفيـض نسـبة الدهـون و 
تقويـة و تنغيم العضالت باالضافة اىل تحسـن 

الصحـة العامـة و تخفيـض القلـق و الضغط 
متنوعـة  مجموعـة  النـادي  ويقـدم  النفـي. 
مـن أنشـطة الرياضـة و اللياقـة البدنيـة مثل 
: تدريبـات اللياقـة الجماعيـة والجيم ، دروس 
 ، السـباحة  ، دروس  اليوغـا   ، املائيـة  اللياقـة 
دروس التنـس ملختلـف االعمـار و املسـتويات. 
كمـا يمكـن للمتدربـن االسـتفادة مـن تقييم 
شـهري مجانـي و معلومـات غذائيـة مفيـدة.

والترفيهية   الرياضية  المتنوعة المرافق 
يضـم  النـادي بركـة سـباحة كبـرة خارجية 
مـزودة بنظـام التدفئـة يف الشـتاء و التريد يف 
الصيـف ، بركـة ألعـاب مائية لألطفـال لتوفر 

راحـة و ترفيـه لكل افـراد العائلـة. و كافتريا 
و  املثلجـات  و  املرطبـات  خاللهـا  مـن  تقـدم 
املأكـوالت الخفيفـة املتنوعـة.  وفيمـا يتعلـق  
باالنشـطة الرياضيـة، فالنـادي يضـم ملعبن 
خارجيـن للتنـس االريض للهـواة و املحرتفـن 
مزوديـن بإضـاءة ليليـة ، كمـا يضـم النـادي 
ملعبـي أسـكواش مكيفن مع حاجـز زجاجي 
ومحـرتيف  ولعشـاق  للمشـجعن.  مدرجـات  و 
كـرة السـلة او الطائـرة، يوفـر النـادي ملعبـاً 
خارجيـاً متعـدد االغـراض )كـرة السـلة، كرة 

الريشـة( كرة  الطائـرة، 

خدمات الراحة و االسترخاء
الخدمـات  مـن  مجموعـة  النـادي  يقـدم 
لألعضـاء و نزالء الفنـدق و كذلـك زوار النادي 
اهمهـا خدمـة املسـاج العالجـي السـويدي و 
التدليـك باالكـواب و مسـاج االروما و مسـاج 
االحجـار السـاخنة و خدمـات اخـرى متنوعة 
يقدمهـا أخصائيو املسـاج بالنادي للجنسـن. 
و يوفـر النـادي غـرف بخـار و سـاونا اضافة 
أعـىل  لتوفـر  ذلـك  و  خارجـي  جاكـوزي  اىل 

االسـرتخاء.  و  الراحـة  الموسمية مسـتويات  االنشطة 
فعاليـات  و  أنشـطة  عـدة  النـادي  ينظـم 
رياضيـة موسـمية لفائـدة أعضـاء النـادي و 
نـزالء الفنـدق و املقيمـن بدولـة قطـر أهمها 
املهرجـان السـنوي لرقص الباليـه الذي يقدمه 
أطفال مدرسـة الباليه بالنـادي. ويتضمن هذا 
تابلوهـات فنيـة وعروضـاً مميـزة  املهرجـان 
اإليقاعـي ألطفـال  الباليـه والرقـص  ملدرسـة 
النـادي و التـي تأتـي يف نهايـة موسـم رائـع 

اإليقاعـات  لضبـط  الشـاقة  التدريبـات  مـن 
تعزفـه  مـا  ترجمـة  و  الرشـيقة  الحركيـة 
اآلالت املوسـيقية املختلفـة. يعتر هـذا الحفل 
فرصـة لألهـل ملشـاهدة أطفالهم عـىل املرح 
يـؤدون تلك التابلوهـات اإليقاعيـة الراقصة يف 
مجموعـات أو فـرادي حتـى يظهروا مـدى ما 
وصلـت إليـه اسـتجابتهم ولياقتهـم البدنية و 

الفنيـة الرائعـة.
كمـا ينظـم النـادي بطـوالت رياضيـة عديدة 

لفائـدة أالعضـاء و نـزالء الفنـدق و املقيمن  
أهمهـا البطولـة السـنوية املفتوحـة للتنـس 
و بطولـة االسـكواش التـي تتـم براكـة مع 
بطولـة  كذلـك  و  لالسـكواش  قطـر  اتحـاد 
كـرة السـلة التـي تتـم بتنسـيق مـع االتحاد 
االطـار  نفـس  يف  و  السـلة.  لكـرة  القطـري 
يقيـم النـادي بطـوالت رياضيـة خالل شـهر 
الوطنـي  اليـوم  بمناسـبة  كذلـك  و  رمضـان 

الريـايض.

متابعة حنان الغزواني

يعتبر نادي الكابانا بفندق راديسون بلو الدوحة أول ناٍد رياضي افتتح بقلب الدوحة منذ سنة 1979 ويضم العديد من المرافق الرياضية
و الترفيهية كما  يوفر باقة متنوعة من الخدمات لÝعضاء و نزالء الفندق با¸ضافة إلى  عدة عروض لالشتراكات الشهرية و السنوية لالفراد

و االزواج و العائالت بأسعار جد مناسبة ، وخالل هذه الفترة يعلن الفندق عن عروض الصيف الخاصة باالشتراكات الشهرية، حيث ينظم النادي 
العديد من االنشطة و البطوالت الرياضية و المهرجانات و االحتفاالت الموسمية  بهدف  تنمية الروح و الثقافة الرياضية �فراد المجتمع وتعزيز 

ثقافة االندماج و التعايش االجتماعي بين االعضاء من مختلف الجنسيات و الثقافات.  

 مهرجان قطر الدويل لألغذية اختتم فعالياته مؤخرا
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نظرÛ ل×قبال المتزايد عليها نركز على رحالتها البحرية..  

مدير عام «سفريات المفتاح».. لقموش: الخدمة النوعية تعكس مستوى تطور القطاع

ما خططكم لمواكبة تطور القطاع السياحي 
بالدولة؟

البحريـة  الرحـالت  عـىل  العـام  هـذا  تركيزنـا  ينصـب 

”Cruise”، والتـي زاد الطلـب عليهـا مؤخـراً، وتبـدأ مـن 

شـهر مايـو، وتنطلـق عـادة مـن برشـلونة ملدة أسـبوع 

وتمـر بإيطاليـا ثم فرنسـا، بمعـدل كل أسـبوع رحلة من 

برشـلونة، وهنـاك إقبـال أيضـاً عـىل وجهات مثـل الدول 

والنرويـج. والسـويد  ولنـدن واسـطنبول  اإلسـكندنافية 

فالسـياحة البحريـة تعتر جزءا أساسـيا يف دعـم القطاع 

السـياحي يف قطـر، ملا تتميز بـه الدولة مـن موقع جغرايف 

يف قلـب الخليـج العربـي، حيـث تعمـل قطـر عـىل تعزيـز 

التعـاون مـع الـركاء املحليـن والدوليـن يف اسـتقطاب 

املنتجـات  وتوفـر  العالـم  دول  مختلـف  مـن  السـائحن 

السـياحية التـي تناسـب ذوقهـم وتطلعاتهم.

كيف تقيِّمون حجم المنافسة على السفر 
للوجهات الفاخرة؟

املقدمـة  الخدمـة  جـودة  زادت  املنافسـة  حجـم  زاد  كلمـا 

للمسـافرين، ونفضـل دائمـاً يف هـذه النوعية مـن الرحالت 

التعامـل املبـارش مع الفنـادق دون وجود وسـيط، ونحرص 

راحتهـم  لضمـان  لعمالئنـا  خدمـة  أفضـل  تقديـم  عـىل 

وحصولهـم عـىل األفضـل.

ما مدى تأثر مكاتب السفريات بخدمات الحجز على 
ا¸نترنت؟

ال تتعـدى نسـبة التأثر 20 %، فمـا زال الكثـرون يفضلون 

تجاربـي  خـالل  ومـن  السـفريات،  مكاتـب  مـع  التعامـل 

الخاصـة مـع العمـالء فقـد اتضـح لهم عنـد عمـل املقارنة 

بـن أسـعارنا وأسـعار املواقع أننـا نسـتطيع تقديم أرخص 

األسـعار وأفضـل خدمـة مـن املواقـع، وبالتـايل اسـتطعنا 

الحصـول عىل عدد كبـر من العمـالء الذين كانـوا يداومون 

عـىل اسـتعمال هـذه املواقع .

ما أهم التحديات التي واجهتكم خالل السنوات 
ا�خيرة؟

املتأخـرة،  الحجـوزات  هـو  عملنـا  يف  نواجهـه  تحـٍد  أكـر 

وخصوصـاً يف املواسـم، فكلمـا حـرص العميـل عـىل الحجز 

يتعبنـا  املتأخـر  فالحجـز  أوسـع،  خياراتـه  كانـت  املبكـر 

ويكـون مكلفـاً عـىل العميـل.

كيف ساهم افتتاح الخطوط الجوية القطرية 
لوجهات جديدة في انتعاش عمل مكاتب 

السفريات؟
السـفر  إثـراء قطـاع  القطريـة يف  الخطـوط  لقـد نجحـت 

املحـي ورفـع سـقف مبيعـات مكاتب السـفر والسـياحة، 

باإلضافـة إىل الـدور الحيـوي الـذي يلعبـه املجلـس الوطني 

للسـياحة، ونتوقـع بعـد تلـك املجهـودات نمواً كبـراً يف هذا 

املقبلة. السـنوات  القطـاع خـالل 

وكيف تقيِّمون نمو المبيعات خالل الفترة الماضية؟
سـجلنا زيـادة عـن العـام املـايض بنحـو 15 % يف مبيعـات 

العمالء. التذاكـر، وكذلـك أعـداد 

وما السـر وراء نجاح ”سـفريات المفتاح“ كل هذه السـنوات 
في السـوق القطري؟ 

خـالل 24 عامـا من الريـادة يف القطاع السـياحي، اسـتطعنا 
التميـز يف تلبيـة رغبـات عمالئنـا وتفهـم طلباتهـم، لضمان 
حصولهـم عـىل أفضـل خدمـة ممكنـة، إضافـة إىل مبـادئ 
أساسـية تتمثـل يف حسـن املعاملـة واألمانـة وااللتـزام، كما 
اسـتطاعت سـفريات املفتاح أيضا، بفضـل عالقاتها املتميزة 
سـياحية متميزة،  برامـج  العاملية، تقديـم  الـركات  مـع 
توفـر الراحة والرفاهيـة للعميـل القطري واملقيـم، وتختص 
الركـة بتقديـم كافة الخدمات السـياحية، مـن حجز تذاكر 
يف  القطـارات  وتذاكـر  سـفاري  ورحـالت  وفنـادق  طـران 

العالم. مختلـف أنحـاء 

وما الوجهات ا�كثر طلب� هذا العام؟
لنـدن أكثـر املحطـات طلبـاً، ثـم إسـطنبول، تليهمـا سـويرا 
وأملانيـا، ونعمـل يف الفـرتة املقبلـة عـىل الرتكيـز عـىل بعـض 
األسـواق الجديـدة، مثل قرص واليونـان ومدينة أزمـر برتكيا.

وما توقعاتكم لحجم ا¸قبال السياحي لدولة 
قطر هذا الموسم؟

القطـاع السـياحي القطـري يسـر عـىل الطريـق الصحيـح، 

ونتوقـع إقبـاالً كبـراً هذا املوسـم، خاصـة بعد افتتـاح متحف 

قطـر الوطني، فاملنتـج السـياحي القطري يلقى رواجـاً كبرا، 

وخصوصـا يف ظـل القيـاده التـي تـويل السـياحة جانبـا كبرا 

مـن اهتمامهـا، ويظهـر ذلك مـن خـالل الفعاليات السـياحية 

التـي تقوم بهـا الهيئـة العامـة للسـياحة، والعمل عـىل توفر 

الخدمـات املتطـورة، لتكـون قطـر مـزارا سـياحيا عاملياً.

هل هناك خطط للتوسع بالنسبة لسفريات 
المفتاح؟

التعامـل مـع العمـالء يتـم عـىل الهاتـف، دون الحاجـة ألن يكبـد 

العميـل نفسـه عنـاء الحضـور ملكاتبنـا، ولكـن مـن أجـل تقوية 

حضورنـا بالسـوق القطـري نخطـط الفتتـاح أفرع جديـدة خالل 

املقبلة. السـنة 

حوار- حنان الغزواني 
أكد السيد خالد لقموش، مدير عام سفريات المفتاح أن القرارات التي اتخذتها قطر حول 

إلغاء التاشيرات لعدد من الدول حول العالم قد ساهمت في إحداث نقلة نوعية في 
القطاع السياحي في البالد، وارتفاع أعداد الزوار وتنويع ا¬سواق.  كما أشاد بالمشهد 

الثقافي في قطر، الذي يشهد طفرة ثقافية نوعية تسعى إلى تحقيق رؤية قطر 
الوطنية من حيث الثقافة والفنون والتطور المجتمعي، با·ضافة إلى برامج االستقطاب 

السياحي من خالل الفعاليات وا¬نشطة الجاذبة.. وإلى نص الحوار: 
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كيفيـة  لتعلـم  طهـي  جلسـة  هـي  العـام  لهـذا  الجديـدة  اإلضافـات 
 تحضـر السـويش، باإلضافـة إىل قائمـة طعـام محـرة مـن 4 أطبـاق. 
هـذه الجلسـة الخاصة متوفرة كل يوم سـبت لعرة أشـخاص كحد أقىص، 
يف مـكان خـاص يف الــ “تـي جـاردن” مـن السـاعة 12 ظهـرا – 2 عـرصا.  
ويرتـدي الضيـوف لباس الكيمونو الـذي يوفره الفندق، ويتـم اتباع تعليمات 

الشـيف لتحضر قائمـة لذيذة، كمـا يتم تقديـم هدية رمزيـة للضيف.
 ،21 بالطابـق  الشـعلة  فنـدق  يف  جـارن”  تـي  “تـورش  تقـع 
أسـباير واملدينـة، كمـا  رائعـة عـىل حديقـة  يتميـز بإطاللـة  الـذي 
الصينـي  كالشـاي  الشـاي؛  مـن  حرصيـة  تشـكيلة  املقهـى  يقـدم 
اختيـارا.  األكثـر  األبيـض  والشـاي  األوالنـج  وشـاي   واليابانـي، 

وقـد فـازت اسـرتاحة الشـاي يف الـ “تـي جـاردن” بعـدة جوائز وهي 
األكثـر اختيـارا وذلك وفقـا للضيوف، واسـرتاحات الشـاي متوفرة مع 

الكوكتيـالت اللذيذة والوجبـات الخفيفة.
وبهـذه املناسـبة قـال السـيد رشيف صـري، املديـر العـام اإلقليمي  لـ 
“الشـعلة للضيافـة”: “نحن سـعيدون جدا إلطـالق النسـخة الثانية من 
مهرجـان زهـرة الكـرز يف الـ تـي جـاردن. يوفر هـذا املهرجـان فرصة 
رائعـة لتجربـة نكهـات متنوعـة يابانية والتـي تعتر تجربـة فريدة من 
نوعهـا يف الدوحـة. ندعوكم لزيارتنـا لتجربة مهرجان الربيـع الياباني”.

ملزيـد مـن املعلومـات أو الحجـز، يرجـى االتصـال عـىل 44465600 أو 
reservation@thetorchdoha.com اإللكرتونـي    الريـد  عـىل 

ابتداًء من 5 أبريل، تم االحتفال بمهرجان زهرة الكرز الناجح للسنة الثانية على التوالي، والذي سيستمر على مدار شهر، بالتزامن مع موسم زهرة 
الكرز في اليابان، وسيقوم الـ ”تي جاردن“ بتحضير قائمة طعام لذيذة، تتضمن المأكوالت اليابانية التقليدية والسوشي، والتي ستكون متوفرة 
طيلة أيام ا¬سبوع ما عدا ا·ثنين، من الساعة 3:30 عصرا إلى الساعة 9:00 مساء. كما يتم تقديم الكوكتيالت اللذيذة لتكملة القائمة الرائعة 

وسط جو احتفالي رائع، با·ضافة إلى الزينة المميزة،  كشجرة زهرة الكرز الوردية و الكيمونو.

مهرجان زهرة الكرز في الـ ”تورش تي جاردن“ 
احتفاًء بموسم الزهرة اليابانية
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موقع الفندق 
يتمتـع فندق“الـوادي الدوحـة - إم غالـري“ من فنـادق ”أكور 
”بموقـع متميز يف ”مشـرب قلـب الدوحة“، املـروع الحيوي 
واملجمعـات  التجاريـة  واألنشـطة  التجزئـة  لتجـارة  الجديـد 
السـكنية يف قلـب العاصمـة القطريـة، وباعتبـاره أول مروع 
مسـتدام يف العالـم إلحيـاء الوسـط التجـاري القديـم للمدينة، 
ينتقـل مـروع ”مشـرب قلـب الدوحـة“ بالطابـع املعمـاري 
الفريـد للبـالد نحـو املسـتقبل، ليقـدم وجهـة فاخـرة تنبـض 
بالحيـاة وجديـرة باالستكشـاف.يرتبع فندق ”الـوادي الدوحة - 
إم غالـري“، ضمـن موقـع متوسـط يتيح سـهولة الوصول إىل 
مركـز األعمـال التجاريـة يف مروع ”مشـرب قلـب الدوحة“، 
فضـاًل عـن مجموعـة واسـعة مـن مواقـع التسـوق واملطاعم 
والوجهـات الرتفيهيـة. كمـا يقع الفنـدق عىل مسـافة قصرة 
سـراً عـىل األقدام من سـوق ”واقـف“، وهو عبارة عن سـوق 
تقليـدي يتيـح للضيوف فرصـة االطالع عىل تـراث وثقافة دولة 
قطـر. ويحتضـن فندق ”الـوادي الدوحـة“ من فنـادق ”أكور“ 
213 غرفـة، وعددا مـن األجنحة الفندقية الفاخـرة، إىل جانب 
مرافـق رفيعـة املسـتوى وقاعـة احتفـاالت رائعـة وخمـس 
قاعـات اجتماعـات متميـزة، فضـاًل عـن باقـة متنوعـة مـن 
املطاعـم ومركـز سـبا وحوضاً للسـباحة؛ مما يجعلـه الوجهة 
املثـىل للقيام باألعمـال واالسـتجمام، انطالقاً مـن موقعه الذي 
يبعـد 15 دقيقـة فقـط بالسـيارة عـن مطـار حمد الـدويل، و  

10 دقائـق عـن منطقـة الخليـج الغربي.

ا¸قامة الفندقية 
تقـدم الغـرف الفندقيـة الفاخـرة يف فنـدق ”الـوادي الدوحة 
- إم غالـري“ مـن ”فنـادق أكـور“ خيـارات مثاليـة لجميع 
غرفـة   213 مجموعـه  مـا  الفنـدق  يضـم  إذ  الضيـوف، 
وجناحـاً فندقيـاً فاخـراً، منها 10 غـرف مخصصة للضيوف 
باألشـكال  مزينـة  وجميعهـا  الخاصـة،  االحتياجـات  ذوي 
الزخرفيـة العربيـة واأللـوان القطريـة املذهلـة والتـي تمزج 
وتتيـح  املعـارصة،  بالتصاميـم  العريقـة  الرتاثيـة  األنمـاط 
الدوحـة.  مدينـة  عـىل  فريـدة  إطاللـة  نفسـه  الوقـت   يف 
عـالوة عـىل ذلـك، يحتضـن الفنـدق 103 غرف سـوبريور، 
ديلوكـس،  غرفـة  و19  مزدوجـة،  فاخـرة  و47غرفـة 
و11غرفـة تنفيذيـة، و12 جناحـاً ديلوكـس، و20 جناحاً 
مـن أجنحـة السـوق، وجناحـاً ملكيـاً واحداً. ويضـم الجناح 
امللكـي وجميـع أجنحـة السـوق رشفـات تطـل عـىل سـوق 
”واقـف“، بينمـا تتيـح األجنحـة والغـرف الفندقيـة األخرى 
إطـالالت سـاحرة عـىل أفـق الخليـج الغربـي، والـذي ينبض 

الليل. خـالل  بالحيـاة 

مرافق الغرف الفندقية 
تتضمن جميع غرف الفندق ميني بار، وشاشـة تلفاز مسـطحة 
و55بوصـة  الغـرف  يف  بوصـة   49 بـن  أحجامهـا  تـرتاوح 
عالمـة  مـن  صـوت  ونظـام  للشـعر،  ومجففـا  األجنحـة،  يف 
”بـوز» العامليـة الفاخـرة، وصندوق لحفـظ األمانـات، وماكينة 
«نسريسـو“ لتحضـر مـروب إسريسـو، فضـاًل عـن إنرتنت 
السـلكي عـايل الرعة، كمـا تم تزويـد جميع الغـرف واألجنحة 

بمسـتلزمات الحمـام التـي تـم صنعهـا خصيًصـا للفندق.

المطاعم 
يضـم فنـدق ”الوادي الدوحـة - إم غالري» من «فنـادق أكور“ 
3 مطاعـم وباريـن ولوبـي الونـج. ويتيـح لـك الفنـدق فرصة 
التلـذذ بتشـكيلة فريـدة ومتنوعـة مـن األطعمـة املحليـة أو 
التمتـع بتناول أشـهى املأكـوالت العاملية ضمـن مطاعم الفندق 

ليشـكل بذلـك الوجهـة املثىل التـي تلبي جميـع األذواق.

مطعم لو كولونيال
أشـهى النكهـات العامليـة تجتمـع يف أطباقكـم، حيـث يقـّدم 
مطعـم «لـو كولونيال“غرفـة فطـور أصيلـة يف الدوحـة، حيث 
يمكـن بـدء اليـوم بالتعـرف عـىل تاريـخ الدوحـة الغني ضمن 
أجـواء املطعـم الحميمـة. ويقدم املطعـم وجبة فطـور مكوّنة 
مـن تشـكيلة متنوعـة مـن املأكـوالت الشـهية حسـب الطلب، 

ومجموعـة مـن أروع األطبـاق العامليـة واملحلية.

مطعم سفرة
سـحر النكهـات األصيلـة يف مطبخ عرصي، حيـث يقدم مطعم 
سـفرة تشـكيلة مـن أشـهى األطبـاق العربيـة خـالل وجبتـي 
الغـداء أو العشـاء، باإلضافة إىل األطباق اإلقليمية الشـهية التي 
يزخـر بها املطعـم؛ مثل الحمص والكبة والفالفل والسمبوسـة، 
بينمـا تتوافـر أطبـاق تحر حسـب الطلب. اسـتمتع بالطعم 
اللذيـذ لـرتاث الطهـي املحـي الـذي يقـدم تجـارب غامـرة من 

الشـهرة.  القطرية  الضيافة 
مطعم ومقهى أوجالسيه

نكهـات مـن وحـي املطبـخ املتوسـطي، وإطـالالت سـاحرة 
مطعـم  يقـع  الدوحـة..  قلـب  مشـرب  مـروع  عـىل 
أوجالسـيه بجـوار املسـبح يف الطابـق الثالـث مـن الفنـدق، 
حيـث يمكنـك تنـاول وجبـة الغـداء بـن جلسـات العنايـة 
األصدقـاء.  مـع  املسـاء  يف  العشـاء  تنـاول  أو  السـبا   يف 
واملقبـالت  الخفيفـة  الوجبـات  أوجالسـيه  مطعـم  ويقـدم 
 اللذيـذة يف أجـواء مرحـة يف الهـواء الطلـق بجانـب املسـبح. 
وتزخـر قائمة الطعام بمجموعة واسـعة مـن املأكوالت العاملية، 
 والتي تتخذ طابعاً جديداً عىل شـكل املقبالت واألطباق الخاصة..
واختـر  األصدقـاء،  برفقـة  املنعشـة  باملروبـات  اسـتمتع   
تشـكيلة املطعـم الخاصـة مـن نكهـات النرجيلة املميـزة. كما 
يمكنـك التمتـع بمشـاهدة غـروب الشـمس يف سـماء قطـر.

إنفينيتي الونج
مسـتوحى  أخـاذة،  ومناظـر  العالـم  حـول  مـن  مروبـات 
يومـاً“..  80 يف  العالـم  «حـول  الشـهرة  الروايـة   مـن 
مشـهد  تثـري  غنّيـة  إضافـة  الونـج»  «إنفينيتـي  يشـكل   
املطاعـم واملقاهـي يف الدوحـة، حيـث يتمّيـز بأجـواٍء عرصيـة 
يستكشـفون  فريـدة  رحلـة  يف  الضيـوف  سـتصحب  وراقيـة 
صنفـا  و42  املروبـات  أرقـى  مـن  مجموعـة  خاللهـا 
بلـداً.   29 توقيـع  تحمـل  التـي  العامليـة  الكوكتيـالت   مـن 
ويقـدم ”إنفينيتي الونج» وجهة كالسـيكية وأنيقة لالسـتمتاع 
مـع األصدقـاء والزمـالء بألـذ املروبات مـن إبـداع 35 مدينة 
حـول العالـم، وملشـاهدة اإلطـالالت الخاّلبة عىل أرجاء «سـوق 

واقـف» الشـهر واألفق العمراني السـاحر ملدينـة الدوحة.

لوبي الونج أتيتيود
مـالذ معارص ينبض بالسـكينة، حيـث تقودك الرائحـة الرائعة 
وتغمـرك  أتيتيـود،  الونـج  اللوبـي  إىل  الطازجـة  للمخبـوزات 
أجواؤهـا الحافلة بكـرم الضيافة والرتاث القطـري العريق أثناء 

تمتعـك بقهوة الصبـاح أو غداء العمل أو شـاي الظهرة اللذيذ. 
وسـيكون طاقم العمل املضياف بانتظـارك يف هذا الالونج األنيق 
أو املجلـس الرائـع أو الـرواق يف الهـواء الطلـق، حيـث يمكنـك 
اختيـار مـا يطيـب لـك مـن املخبـوزات والحلويـات والوجبات 
املنعشـة.. واملروبـات  الشـهية  الغـداء  ووجبـات   الخفيفـة 
 تفضـل باالنضمـام إلينـا خـالل فـرتة الليـل عندمـا تتحـول 
أجـواء الونـج أتيتيـود إىل مقهـى عـرصي أنيق، يشـكل وجهة 
مثـىل لالسـتمتاع بلقاءات ما قبل العشـاء، والوجبـات الخفيفة 

يف وقـت متأخـر مـن الليـل مـع األصدقاء.

مرافق االستجمام
يضـم مركز ”إم سـبا» يف فنـدق ”الوادي الدوحـة - إم غالري» 
مـن «فنـادق أكـور» 5 حجـرات للعنايـة الفرديـة( 4 حجرات 
فرديـة وواحـدة مزدوجـة)، إىل جانـب غرفـة البخار والسـاونا 
وغرفـة االسـرتخاء املصممـة خصيصاً لتتيح أجـواء من الراحة 
للضيـوف. وقـد تم تجهيـز مركـز اللياقـة البدنيـة ”إم فيت“، 
الـذي تغمره األضـواء الطبيعية، بأحدث املعـدات الرياضية، كما 
يمكـن للضيـوف التمتـع باملسـبح الخارجـي والتحكـم بدرجة 

حرارتـه، ويتوفـر أيضـاَ حوض سـباحة مخصـص لألطفال.

قاعة الواحة
 قاعـة الواحـة هـي قاعـة احتفـاالت مذهلـة السـتضافة حفـالت 
الفعاليـات  مـن  غرهـا  أو  واملعـارض  املؤتمـرات  أو  الزفـاف 
 415 إىل  االسـتيعابية  قدرتهـا  وتصـل  قطـر،  يف  األخـرى 
الراقيـة.  الكوكتيـل  حفـالت  تشـابه  أجـواء  ضمـن   شـخصاً، 
الطابـع  مـع  للقاعـة  العـرصي  التصميـم  ويتكامـل 
املدهشـة. الطبيعيـة  األضـواء  وسـط  القطـري،   الرتاثـي 

 ولتلبية احتياجاتك، يمكن أيًضا تقسيم القاعة إىل قاعتن أنيقتن.

قاعات االجتماعات
قاعـات  وأسـماء  ديكـور  يف  منسـوج  القطـري  الـرتاث  إن 
مسـاحات  لتكـون  مصّممـة  وهـي  لدينـا،  االجتماعـات 
الدوحـة. قلـب  مشـرب  مـروع  ضمـن  حرصيـة   عمـل 
لالجتماعـات،  مخصصـة  قاعـات   5 الفنـدق  ويضـم 
إىل  تصـل  اسـتيعابية  بقـدرة  ومرقـة  مضيئـة  وهـي 
أو  تقسـيم  يمكـن  املرونـة  مـن  وملزيـد  شـخًصا،   32
شـخصاً.  حتـى64  السـتيعاب  املجـاورة  القاعـات   ضـم 
وقد تّم تجهيز جميع القاعات بمعدات سمعية وبرصية حديثة، 
 سواء كنت تخطط الجتماعات مجلس اإلدارة أو تدريبات داخلية..
ويقـّدم لـك فنـدق الـوادي الدوحة إم غالـري من فنـادق أكور 

وسـائل راحة تناسـب احتياجاتـك وتضمن نجـاح فعالياتك.

فندق الوادي الدوحة - إم غاليري
يجسد مفهوم الفن.. ويحتفي بتجارب الضيافة المحلية ا�صيلة

يعد فندق الوادي الدوحة - إم غاليري من فنادق أكور من فئة الخمس نجوم، أول فندق بوتيك إم غاليري في قطر، وهو يجسد 
مفهوم الفن ويحتفي بتجارب الضيافة المحلية ا�صيلة، ويقدم للضيوف ذكريات ال تنسى ضمن أجواء الفندق الساحرة والفاخرة. 








