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....
نجاح  حاليا  الدولة  تجني  فيما  حدود،  بال  قطر  في  والضيافة  السياحة  باتت 
استراتيجية  اعتمادها  جانب  إلى  للسياحة،  المصدرة  األسواق  تنويع  استراتيجية 
منفتحة ومرنة في منح التأشيرات عبر إعفاء مواطني 88 دولة من تأشيرة دخول 
البالد، فضاًل عن تنوع الفعاليات والخيارات أمام السياح الوافدين، وهو ما أسفر 
عن ارتفاع أعداد الزائرين في 9 أشهر بنسبة 12.8 في المائة على أساس سنوي، 
حيث زاد المجموع التراكمي لعدد زوار قطر خالل األشهر التسعة األولى من العام 
الجاري إلى مستوى 1.49 مليون زائر، مقارنة مع مستوى بلغ 1.32 مليون زائر خالل 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
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الخطوط الجوية التركية
ربما تعثر على ذاتك حينما تضل الطريق 

يذهـب البعـض إىل أن املـال الذي ينفق عىل السـفر 
يمثـل نفقـاٍت للمتعـة، وأن هذا املال يمكـن إنفاقه 
للحصـول عىل قـرض لـرشاء منـزل أو »يف مرشوع 
ـاق السـفر والرتحال حول  للمسـتقبل«، ولكن عشَّ
العالـم يـرون خـاف ذلـك. فالسـفر ليـس مجـرد 
بزيارتهـا  تحلـم  بلدانـاً  تضـم  أمنيـات«  »قائمـة 
وكلمـا زرت بلـداً وضعـت إشـارة قبالتـه، ولكـن 
األمـر يتعلـق باألثـر الـذي تصنعـه بـك كشـخص 
الرحلـة برمتهـا وتجربـة السـفر التـي تخوضهـا. 
قليـًا  تهـدأ  كـي  لنفسـك  الفرصـة  إعطـاءك  إن 
وتسـتمتع بالتفاصيـل الصغـرة، سـوف يمنحـك 
قيمـة  تقديـر  عـىل  والقـدرة  بالوضـوح  شـعوراً 
األشـياء الصغـرة وهـذه األشـياء الصغـرة هـي 
مـا يجعـل الحيـاة كبـرة ويشـعرك بقيمتهـا. إن 
كل تفاعـل مـع الغرباء الذيـن تلتقيهـم يف رحلتك، 
يمثـل فرصـة لك لرؤيـة الحيـاة من منظـور جديد 

لـم تكـن تعرفها. 
وال يقتـي السـفر بالـرورة تغيـر املنظـر أو 
مخالفـة عاداتـك ونظامـك اليومـي. ففـي بعـض 
األحيـان، يتوقـف األمـر فقـط عـىل املشـاعر التي 
يمنحـك إياهـا السـفر وفـرص النمو التـي تحصل 
عليهـا. والحقيقـة هـي أنـه قـد ثبـت علميـاً أن 
السـفر يحسـن الصحة ويخفـض التوتـر ويجعلك 
أكثر سـعادة بشـكل عام. والسـفر يبقيك يف حركة 
دائمـة ويسـاعدك يف الحفـاظ عـىل لياقتـك البدنية 
ومـن ثم تنخفض لديـك خطورة اإلصابـة بأمراض 
القلـب. ووفقاً لدراسـة أجرتها الجمعيـة األمركية 
للطب النفـي يف عام 2013، فإن العطات تسـاعد 
األفـراد يف التغلـب عـىل التوتـر ومنغصـات الحياة 
عـر إخراجهـم مـن بيئتهـم املكانيـة ونظامهـم 
واإلجهـاد.  للتوتـر  مصـدراً  يمثـل  الـذي  اليومـي 
أثنـاء  الجديـدة  البيئـة  النظـر يف  وحينمـا تمعـن 
سـفرك وتخـوض تجـارب جديـدة، سـوف تصبح 

أكثـر وعيـاً بذاتك، مـا يجعلـك أقـل توتراً. 
لكـن مع ذلـك، ليس هذا هـو كل ما يعنيه السـفر. 
إن السـفر يمنحك الفرصة لتوسـيع آفاقك وتوسيع 
رؤيتـك ويسـاعدك يف أن تصبح شـخصاً أفضل ألنه 
يمنحـك الفرصة إلعادة اكتشـاف نفسـك. وسـوف 
يسـاعدك اسـتغراقك يف ثقافـة أو بيئـة مختلفـة 
تماًمـا يف أن تصبـح أكثـر مرونـة وتقبـًا للتغيـر 
ويزيـد مـن قدرتـك عـىل القبـول والتفهـم، وأخراً 
سـوف يمنحـك وجهـة نظر مختلفـة للعالـم. كما 
أن اطاعـك عـىل وجهـات نظـر وثقافـات مختلفة 
اإلدراكيـة  الناحيـة  مـن  مرونـة  أكثـر  يجعلـك 
ويتحـدى طريقتـك املعهـودة يف النظر إىل األشـياء، 
ومـن ثم تحـف قدرتك عىل اإلبـداع. ووفًقا لدراسـة 
أجراها طـاب ماجسـتر إدارة أعمال عـام 2014، 
فـإن الثقافـات املتعـددة التي يتعـرف عليهـا املرء 
لاندمـاج  فرصـة  لـه  توفـر  السـفر  خـال  مـن 
والتفاعـل مـع الثقافـات املختلفـة، ممـا يمنحـه 
مسـتوًى مـن الفهـم واإلدراك لـم يكن ليصـل إليه 

فيمـا لو بقـي يف بيئتـه اليوميـة التـي اعتادها. 
ويمكـن أن يثبـت لـك السـفر إىل بلدان أخـرى، وال 
سـيما تلك التـي ال تتحـدث لغتها، أن طيبـة القلب 
يسـاعدك  فيمـا  عامليـة،  لغـة  يمثـان  والضحـك 
عـىل تعزيـز مهاراتـك يف تفسـر تعبـرات الوجوه 

واإليماءات. وعىل سـبيل املثال، إذا سـافرت إىل تركيا 
الكتشـاف الحضـارات القديمـة يف منطقـة جنوب 
وسـحرها،  بغموضهـا  املعروفـة  األناضـول  رشق 
فاألرجـح أن غالبيـة الذين سـوف تلتقيهم من أهل 
املنطقـة ال يتحدثـون لغة ثانيـة، ولكنهـم مع ذلك 
سـوف يفتحون لـك بيوتهم ويشـاركونك طعامهم 

الشـهي ويسـاعدونك بكل الطـرق املمكنة. 
قمـم  تسـلق  بوسـعك فقـط  يكـون  لـن  وهنـاك 
الجبـال كي تشـاهد الشـمس وقـت املغيـب يف يوم 
ربيعـي جميـل وهـي تغـرب خلـف خـط مهيـب 
مـن الـرؤوس الصخريـة الضخمـة، ولـن يكفيـك 
أن تتأمـل أطـال القصـور الواقعـة أعـىل التـال 
العتيقـة  الفسيفسـاء  بجداريـات  عينيـك  وُتمـي 
التـي تخطف األبصـار، بل سـيكون بوسـعك أيضاً 
التعـرف عـىل الضيافـة الرتكية الشـهرة. وسـوف 
يدهشـك مقـدار املـودة التي سـوف يغدقهـا عليك 
أهل هـذه الباد، وسـوف يبذلون قصـارى جهدهم 
كـي يسـاعدوك ويبذلـوا وقتهم كـي يتحدثـوا إليك 

حتـى وإن كنـت ال تتحـدث لغتهـم. 
املذهـل  الثقـايف  التنـوع  استكشـاف  أثنـاء  ويف 
والتعـرف عىل العديـد من الحضـارات القديمة التي 
نشـأت يف هـذه األرض، سـوف تبهـرك األسـاليب 
الفريـدة التي تختارها الجماعـات والقبائل العرقية 
املختلفة لاحتفـاء بالحياة والعـادات القديمة التي 
تحـدد لهم كيف يعيشـون حياتهـم اليومية. وبداية 
وحفـات  الطعـام  إىل  وصـوالً  املهرجانـات  مـن 
الزفاف والجنازات، سـوف تعلمـك التقاليد العتيقة 
والقيـم املتجـذرة التـي يتمسـكون بهـا شـيئاً أو 
شـيئني عـن الكيفية التـي ينبغي لـك أن تعيش بها 
حياتك. ال شـك أن انغماسـك يف التنـوع الثقايف الذي 
يزخر بـه عاملنا سـوف يسـاعدك يف بنـاء منظومة 

فريدة.  قيـم 

وتركيا هـي بلد العديد مـن العجائـب واألماكن التي 
لـم يـدر بخلـدك ذات يـوم أنهـا موجـودة بالعالـم. 
تتميـز  التـي  الخابـة  الطبيعيـة  املناظـر  وتعتـر 
بهـا منطقـة كبادوكيـا واحـدة مـن أروع مناظـر 
الطبيعـة التي يمكن رؤيتهـا يف العالـم، وهي تتميز 
بمداخنهـا الطبيعيـة التـي ُتعـرف باسـم »مداخـن 
الجـن« وبقممهـا الركانيـة الفريـدة. وألنهـا تقع 
الرائعـة  الطبوغرافيـة  فـإن  األناضـول،  وسـط  يف 
ملنطقة كبادوكيـا تجعلها من الغرائـب الجيولوجية 
ملـا تضمه مـن تال تشـبه خايـا النحـل والصخور 
الشـاهقات ذات الجمـال األخاذ الذي ليـس له مثيل. 
وهنـاك سـوف تكـون بحاجـة لاسـتمتاع بركـوب 
فـوق  ويحلـق  السـاخن  بالهـواء  يعمـل  منطـاد 

مناظـر طبيعية متعرجـة التضاريـس وممتدة عر 
األفـق يف تموجـات صغرة مـن الصخـور املمتزجة 
بظـال تصطبغ باللـون الوردي املائـل لاحمرار. بل 
يمكنـك حتـى أن تخـوض تجربـة حيـاة الكهوف يف 
القـرن الحـادي والعرشين عـر النوم يف أحـد فنادق 
الكهـوف حيث تحلم ليـًا بهؤالء الذين سـكنوا هذه 

البقـاع رائعـة الجمال مـن القدماء. 
العتيـق،  وتراثهـا  الغنيـة  ثقافتهـا  خـال  ومـن 
الشـهية  وأطباقهـا  بمأكوالتهـا  تركيـا  تشـتهر 
املطبـخ  ويسـتلهم  مقاومتهـا.  يمكنـك  ال  التـي 
الرتكـي مأكوالتـه بدرجة كبـرة من تـراث الطهي 
الـذي تطـور يف الدولـة العثمانيـة وبـاد الشـام، 
وهـو يمثـل مزيجـاً مـن مأكوالت آسـيا الوسـطى 

البلقـان،  ومنطقـة  وأوروبـا  األوسـط  والـرشق 
ويقـدم مجموعـة متنوعة مـن األطبـاق التي تبهر 
عشـاق الطعـام وذوَّاقتـه. ومـن املأكـوالت التـي 
أن تتذوقهـا هـي  ال يمكنـك مغـادرة تركيـا دون 
الزالبيـة الرتكية، وكذلـك األمر مع الحلـوى الرتكية 
املسـماة »راحـة الحلقـوم« و»البقـاوة« فهما من 
األطبـاق التـي ال يمكـن أن ُيفوِّتها عشـاق الحلوى 

والشـوكوالته. 
إن العاقـات التي تقيمها والصداقـات التي تكونها 
خـال رحاتك سـوف تغـر نظرتك كثـراً وتمنحك 
إحساسـاً جديـداً بكل مـا لديـك، وكذلـك بالفرص 
التـي تلقـي بها الحيـاة يف طريقك. وسـوف تحررك 
هـذه العاقـات مـن التمركـز حـول ذاتـك وأحياناً 
تضعـك يف مواجهة بعـض التحديات التي تسـتنفر 
همتـك. ويف أثناء ذلك، سـوف تكتشـف أن بإمكانك 
زادت  وكلمـا  تظـن.  كنـت  ممـا  أكثـر  تفعـل  أن 
أسـفارك، تعـززت قدرتك عـىل التكيف مـع التغير 

وأصبحـت أكثر إقبـاالً عـىل الحياة. 
إن السـفر يثـري حياتـك بـكل الطرق التـي يمكنك 
تغتنـم  أن  يجـب  عاملـك،  توسـع  وكـي  تخيلهـا. 
كل فرصـة تسـنح لـك الستكشـاف مـدن جديـدة 
وخـوض مغامـرات األسـفار. والخطـوط الجويـة 
رحاتهـا  تسـر  طـران  رشكـة  وهـي  الرتكيـة، 
إىل وجهـات أكثـر مـن أي رشكـة طـران أخـرى، 
يمكنهـا أن تأخـذك إىل جميـع أنحـاء العالـم. وال 
يعني السـفر عـىل متن الخطـوط الجويـة الرتكية 
أن تسـافر إىل تركيـا وحسـب، بـل يمكنـك الذهاب 
العالـم  حـول  وجهـة   300 مـن  أكثـر  إىل  معهـا 
فيمـا  وهـي  قيمـة.  وبأفضـل  األسـعار  بأفضـل 
تقدمـه مـن خدمـات تتمـاىش دائمـاً مـع أصـول 
الضيافـة الرتكيـة املدهشـة، كما أنها توفـر تجربة 
سـفر فريـدة بالفعل سـواء يف الجو أو عـىل األرض 

يف صاالتهـا الجديـدة يف مطـار إسـطنبول. 
مـن أجـل كل ذلـك، اتخـذ الخطـوة األوىل اآلن وقـم 
بتنزيـل تطبيـق Turkish Airlines للهواتف الذكية 
عـىل هاتفـك الجـوال وابـدأ التخطيـط ملغامرتـك 
التاليـة. ويف أثنـاء وجـودك داخـل التطبيـق، قـم 
بالتسـجيل يف برنامـج املسـافر الدائـم للخطـوط 
 Miles« سـمايلز«  أنـد  »مايلـز  الرتكيـة  الجويـة 
السـفر  عنـد  جديـدة  أميـال  لكسـب   »& Smiles
يمكنـك  تكسـبها  التـي  وباألميـال  والتسـوق. 
الحصول عـىل تذاكر مجانيـة وترقيـة التذاكر التي 
بحوزتـك الستكشـاف العالـم. ومـن خـال هـذه 
األميـال املكتسـبة، يمكنـك أيضـاً أن تتسـوق عر 
موقـع »Shop & Miles« إلشـباع رغبتـك الداخليـة 

التسـوق.  يف 

ماذا يعني السفر؟ يتعلق السفر 
في األساس باستكشاف عالم 

جديد وخوض تجارب ومغامرات 
جديدة، ولكن إذا أمعّنا النظر 

فيما وراء ذلك، فسوف نرى أن 
هناك الكثير الذي يمكن أن 

نضيفه لهذا المعنى. فالسفر 
الذي ُيخرجك من منطقة الراحة 

التي أِلفتها ونظامك اليومي 
الذي اعتدته، يوسع آفاقك ويثري 

حياتك بتجارب مستمدة من 
ثقافات مختلفة ومناظر طبيعية 

ومأكوالت مغايرة تمامًا لما 
عهدته. وعلى الرغم من أن الصور 

قد تكون دلياًل على أنك سافرت 
ورأيت، فإن التحول الذي يحدث 

داخلك هو في أغلب األحيان هو 
أقوى دليل على أنك سافرت. 
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إلى أين تتجه بوصلة السياحة القطرية الموسم القادم؟
الوجهـات  إىل  رئيـي  بشـكل  تتجـه  القطريـة  السـياحة  بوصلـة 
األوروبيـة، فالوجهات السـياحية األوروبيـة الرئيسـية الزالت تتصدر 
قائمـة الرتتيب، ثـم تأتي وجهات أخـرى يف أوروبا تتمثل بـدول أوروبا 
الرشقيـة لتنضـم إىل قائمـة الوجهـات األكثـر طلبـاً، واذا أخذنا بعني 
االعتبـار النمو يف نسـبة حجوزات السـفر إىل هذه الوجهات يف املوسـم 
املـايض فمـن املتوقع اسـتمرار هـذا النمـو وازديـاد الطلـب عليها يف 

القادم. املوسـم 

وما هي أكثر الوجهات العالمية والعربية التي ترتفع 
إليها نسبة الحجوزات في مكاتبكم؟

رشكـة اويتـك للسـياحة والسـفر جـزء مـن السـوق القطـري، ومن 
الطبيعـي أن يكـون االقبـال لدينـا عـىل الوجهات التـي تاقـي إقباالً 
عامـا يف السـوق القطـري، كمـا أننا نسـعى دائمـا لتقديـم الوجهات 
واملقرتحـات الجديـدة املناسـبة لعمائنـا، وكمـا أرشت سـابقاً فـإن 
الوجهات األوروبية الرئيسـية مثل بريطانيا، فرنسـا، أسبانيا، ايطاليا، 
سـويرسا والنمسـا تحل الصدارة كوجهات عاملية للسـفر من السـوق 

القطـري، ثـم تأتـي وجهـات دول اوروبـا الرشقيـة مثـل أذربيجـان 
وجورجيا والبوسـنة وارمينيـا لتنضم إىل قائمة الـدول األكثر طلباً، وال 
ننـى أن تركيـا تحتل مكانـة هامة ومميـزة كوجهة اسـتقطاب من 
السـوق القطـري، وتجدر اإلشـارة هنـا إىل ضعف اإلقبال بشـكل عام 
عـىل الوجهات العربية خـال السـنوات األخـرة، اال أن دوالً مثل لبنان 
واملغـرب شـهدت أعىل نسـبة إقبـال سـياحي كوجهات عربيـة خال 

املوسـم املايض.

وماهي توقعاتكم لنسبة الحجوزات خالل األشهر 
المقبلة؟

مـن املتوقـع أن يشـهد السـوق ارتفاعـا يف نسـبة الحجـوزات خال 
األشـهر املقبلـة، حيـث إن فرتة مـا بعد الصيـف واملتمثلة يف شـهري 
أكتوبـر ونوفمـر تشـهد انخفاضـا يف نسـبة الحجـوزات ثـم يعـود 
االنتعـاش خـال شـهري ديسـمر وينايـر اللذيـن يشـهدان إجازة 
منتصـف العـام الـدرايس وموسـم األعيـاد، التـي تـؤدي إىل إقبـال 
مـن  الكثـر  الفـرتة  هـذه  تشـهد  كمـا  الحجـز،  عـىل  املسـافرين 
حجـوزات رحـات شـهر العسـل مما يزيـد نسـبة الحجـوزات، ولو 
أردنـا الحديـث عـن توقعات املوسـم السـياحي عـام 2020 بشـكل 
عـام فمن املتوقـع أن تكون هناك زيادة بنسـبة الحجـوزات إىل كافة 
الوجهات السـياحية نظرا ملا يشـهده سـوق السـياحة الصـادرة من 

انتعـاش ونمو مسـتمر. 

ماهي أهم خططكم القادمة بالسوق المحلي؟
نسـعى دائمـا يف رشكـة اويتـك للسـياحة والسـفر لتقديـم كل ما هو 
جديـد ومميـز لعمائنا، ونعمل بشـكل مسـتمر عىل تحسـني وتطوير 
مسـتوى الخدمـات مـن خـال التقنيـات الحديثـة والتسـويق والبيع 
االلكرتوني بشـكل يجعـل تقديم الخدمـات للعماء أكثر راحـة وأمانا، 
ونقـدم هذه الخدمات لكافة العماء سـواء يف قطاع السـياحة الصادرة 
أو السـياحة الوافـدة، ومن املعـروف أن دولة قطر أصبحت يف السـنوات 
األخـرة وجهـة اسـتقطاب سـياحي ملا تشـهده مـن تطـور وتنوع يف 
املنتـج السـياحي، ونحـن بدورنـا يف رشكـة أويتك للسـياحة والسـفر 
نعمـل منذ سـنوات عىل تسـويق دولـة قطـر كوجهة جذب سـياحي، 
ونقـوم بمتابعـة دائمة لـكل ما هو جديـد يف املنتج السـياحي القطري 
سـواء املنشآت السـياحية أو املشـاريع الجديدة، وسنسـتمر بالتعاون 

مـع كافـة الجهات تحقيقـا لخططنا املسـتقبلية يف هـذا الجانب. 

وماهي األسواق التي تخططون للتركيز عليها خالل 
الفترة المقبلة؟

كما أرشت سـابقا فهنـاك العديد مـن الوجهات الرئيسـية التي تاقي 
إقبـاال مسـتمرا كوجهـات سـياحية صـادرة ويرتكـز الطلـب عليها، 
ولكـن من الافت للنظـر أن الحجوزات للوجهات الجديدة بدأت تشـهد 
ارتفاعـا ملحوظـا يف السـنوات األخـرة، وبدورنـا نعمـل إلدراج هـذه 
الوجهـات وتقديـم كافـة التفاصيل عنها ضمـن برامجنـا وعروضنا، 

كمـا نعمـل عـىل إيجـاد وجهـات جديـدة مناسـبة لطبيعـة السـوق 
القطـري، أما فيما يخص السـياحة الوافدة فنركز عىل كافة األسـواق 
ألن العمـل عىل زيادة نسـب الزوار من السـياحة الوافدة ال يقترص عىل 
سـوق معني، وخال الفـرتة األخرة بدأنا نشـهد أن الطلـب عىل املنتج 
السـياحي القطـري بـدأ يـزداد بشـكل كبـر مـن األسـواق األوروبية 
واآلسـيوية، ويجـب أن نشـر إىل أن الخطـوط الجويـة القطرية لديها 
رحـات مبـارشة إىل كافـة الوجهـات العامليـة تقريبا، وهـو أمر مهم 

يدعـم خططنا عنـد التفكر بـأي أسـواق جديدة. 

وكيف تعملون بدوركم على تسويق المنتج السياحي 
المحلي في األسواق الخارجية؟

تجـدر االشـارة هنـا إىل أن تسـويق املنتـج السـياحي املحـي يتطلـب 
رشاكـة وتعاونـاً بـني كافـة األطـراف العاملـة يف هـذا املجـال، كمـا 
يتطلـب تكثيف الجهـد من هـذه األطراف لتحقيـق األهـداف املرجوة، 
ونحـن بدورنـا نعمل دوما عىل التنسـيق مـع الجهـات املختلفة حول 
هـذا املوضـوع باعتبارنـا جـزءا من هـذه املنظومـة، ونقـوم بأفضل 
مـا يمكننا ضمـن إمكانياتنا بتسـويق املنتـج السـياحي القطري من 
خال مشـاركتنا يف املعـارض واملؤتمرات السـياحية املحليـة والعاملية 
التـي تمكننا من الوصول إىل وكاء السـفر من كافة أنحـاء العالم، مع 
تقديم كافة املعلومات واملسـتجدات الازمة لهم ليتمكنوا من تسـويق 
دولـة قطـر كوجهة سـياحية لديهـم وإدراجها ضمـن برامجهم، كما 
نقـوم بعمل النرشات السـياحية الدورية ومشـاركتها وتسـويقها من 
خـال وسـائل عديدة إضافة السـتخدام وسـائل التواصـل االجتماعي 
وموقـع الرشكة اإللكرتوني كوسـيلة للتسـويق، وبدأنـا ناحظ إقباال 
جيـدا عىل هذه الوسـائل التـي تمكننا مـن الوصول إىل العماء بشـكل 

مبارش. 

وما هي الوجهات الجديدة التي باتت تستقطب 
القطريين والمقيمين مؤخرًا؟

الوجهـات الجديـدة أصبحت تحظى بنسـب إقبال عالية عىل مسـتوى 
مـؤرشات االسـتقطاب السـياحي العاملـي، وهـذه الوجهـات تحظـى 
بازديـاد أعـداد الـزوار سـنويا حيـث باتت تحتـل مكانـة تمكنها من 
املنافسـة كوجهات جذب سـياحي، وتشـهد هـذه الوجهـات الجديده 
إقبـاال عاليـا يف السـنوات األخرة مـن السـوق القطري، وكمـا ذكرت 
أذربيجـان  الرشقيـة مثـل  أوروبـا  سـابقا أصبحـت دول عديـدة يف 
وجورجيـا والبوسـنة وارمينيـا مـن الـدول األكثـر طلبـاً يف السـوق 
القطـري مؤخـرا، ونحـن نعمل دائمـا عىل دراسـة الوجهـات الجديدة 
املناسـبة للسـوق القطري حيـث نقوم بزيارتهـا وتوقيـع االتفاقيات 
مـع وكاء السـياحة والسـفر يف هـذه الوجهات لنتمكن مـن إضافتها 
لرامجنا السـياحية وتقديـم أفضل خدمات سـياحية ممكنة للعماء.

حوار/ أمل كمال

أكد السيد سامر ماضي المدير العام لشركة 
»أويتك« للسياحة والسفر على دور الشركة 
في ترويج دولة قطر كوجهة جذب سياحي، 
وحرص الشركة على متابعة كل جديد في 

المنتج السياحي القطري سواء المنشآت 
السياحية أو المشاريع الجديدة، واستمرار 

التعاون مع كافة الجهات المعنية تحقيقا 
لخططها المستقبلية في هذا الجانب. 
وأشار في حواره لـ»$« إلى أن بوصلة 

السياحة القطرية تتجه حاليًا بشكل رئيسي 
للوجهات األوروبية، مع توقعات بازدياد الطلب 

على تلك الوجهات في الموسم القادم أيضًا، 
وزيادة نسبة الحجوزات إلى كافة الوجهات 
السياحية عام 2020 نظرا لما يشهده سوق 
السياحة الصادرة من انتعاش ونمو مستمر.

المدير العام لشركة »أويتك« للسياحة والسفر

سامر ماضي: توقعات بانتعاش سوق السياحة الصادرة خالل 2020
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تحت مظلة أبو عيسى القابضة 

GoMosafer..تجربة استثنائية للسفر والسياحة في قطر

مسافر للعطالت 
خيارات التوفير على الرحالت الجماعية 

تمثل اقتصاديات السـفر أهـم عنرص يف عمليـة النقل الجوى 
حيـث يبحـث الجميـع عن خفـض التكلفـة، ويف هـذا الصدد 
تأتـي السـياحة الجماعية التـي تعتر خيار العائـات يف قطر 
بالدرجـة األوىل، حيـث تنخفـض التكاليـف يف حـال اختـارت 
املجموعـة السـياحة الجماعية بنسـبة 25 إىل 30- % مقارنة 
بالرحـات التقليدية، ممـا يجعلها الخيار األنسـب وخصوصاً 
مـع امتـاك املسـافرين لخيـارات البلـد واالقامـة والرامـج 
املنظمـة وغرها مـن تفاصيـل الرحات. حيث يقوم مسـافر 
للعطـات بتوفـر باقـات توفرية معينـة، وعـروض خاصة 
كلمـا كانـت املجموعـة تتألـف من أعـداد أكـر. ويرس رشكة 
مسـافر للسـفريات اإلعـان عـن مختلـف رحـات املغـادرة 

الثابتـة املخصصة لشـهر ديسـمر 2019.
لقضـاء  التخطيـط  عـىل  عماءنـا  نسـاعد  مسـافر،  يف 
إجازاتهـم مـن خـال تقديم أفضـل الباقـات املتوفـرة. عىل 
الرغم مـن أن الباقات تسـتهدف الرحات الجماعيـة، إال أننا 
نضمـن للعميـل أن يتمتـع دائًمـا بخصوصيته، كمـا يمكنه 
تحديـد الجولـة وفًقـا الختيـاره. نعمل عـىل توفـر خيارات 

أفضـل وراحـة بال أثناء السـفر وتجـارب سـياحية ال تنى 
لدينا. املسـافرين  لجميـع 

نقـدم باقات إىل وجهات بـارزة مثل تركيـا وجورجيا وأرمينيا 
وأذربيجـان ورصبيـا، بمـا أن العديـد مـن الـدول قـد قدمت 
القطـري،  الجـواز  لحامـي  الوصـول  تأشـرة دخـول عنـد 
عـىل عكس املـايض، فمـن السـهل عـىل املسـافرين االختيار 
أي  بعيـدا عـن  بهـدوء  يريدونهـا  التـي  للوجهـة  الصحيـح 
مشـاحنات، لدينـا مكتب خدمة التأشـرات مخصـص لدعم 
العمـاء ومسـاعدتهم يف أي مـن إجراءات السـفر ذات الصلة.
ملحبـي األنشـطة الرياضيـة، يسـعدنا أن نقـدم العديـد مـن 
الرامـج التدريبية لألطفـال، بما يف ذلك التزلـج وركوب الخيل 
والرحـات وغرهـا من األنشـطة مـع شـهادات تقديرية من 

مراكـز التدريـب املعنية.
ومـن الباقـات األكثـر شـهرة التـي تاقـي إقبـاال واسـعا 
لدينـا تلـك املتعلقـة بالوجهـات األوروبية »أوروبـا أصبحت 
سـهلة« تسـتهدف هـذه الباقة رشائـح مختلفة مـن العماء 
مع خيـارات عديـدة تشـمل مختلف املـدن األوروبيـة. نوفر 
نقـاط ربـط مرنـة بني تلـك املـدن داخـل أوروبا عـر باقات 
جذابـة فيمـا يتعلـق بالتكلفـة مقارنـة بمـا تشـمله مـن 

وخدمات. عـروض 

برامج تعليمية وأخرى مصممة حسب الطلب
يف إطـار سـعيها للتميـز والريـادة، أطلقت »مسـافر« مؤخرًا 
برنامًجـا جديـًدا لخدمـة الجـوالت التعليميـة تحـت عنـوان 
»Mosafer Edutainment«. تحـت إرشاف محـرتف ومتفـاٍن 
يعمـل عـىل تنفيذ الرامـج التي القـت استحسـان العديد من 
املـدارس يف قطـر التي أظهـرت اهتمامـا كبرا بالفكـرة. من 
Mosafer Edutainment، نسـعى إىل تقديـم رحـات  خـال 
أكاديميـة بحتـة تشـمل التدريـب عـىل املشـاريع، والتبـادل 
الثقـايف، والعمـل التطوعـي وغرهـا مـن األنشـطة، حيـث 
يمكـن لألطفال الحصـول عىل املعرفـة خال فرتة دراسـتهم 

األكاديمية.
 لدى مسـافر كذلـك الرامج املصممة تحـت الطلب واملصممة 
خصيًصـا وفـق اهتمامات خاصة لعمائنا، مثـل جوالت نادي 
الطبيعـة، والتصوير، وجـوالت املغامرات الرياضية، وعشـاق 

وغرها. املأكوالت.. 
صفقـات  للسـفريات  مسـافر  لـدى  آخـرًا،  وليـس  أخـًرا   
حرصيـة مـع مختلـف العقـارات الفاخـرة يف جميـع أنحـاء 
العالـم حيـث بإمكانهـا تقديـم أسـعار ديناميكيـة لعمائها 
املميزيـن لتقديـم تجربـة سـفر مميـزة بأفضـل الخدمـات.

كتبت- حنان الغزواني 

أصبح االحتيال عبر اإلنترنت أكثر شيوًعا في مجتمعنا وتعددت أساليبه 
وطرقه، يوميا نواجه العديد من المواقع اإللكترونية غيرالموثوقة التي 
يقع ضحيتها الكثيرون، وقد تبوأت جرائم النصب واالحتيال اإللكترونية 
موقعًا متقدمًا في مصاف الجرائم الخطيرة، حيث يتعرض الماليين إلى 

خسارة أموالهم أثناء استخدام تلك القنوات.
 تعتبر GoMosafer من العالمات الموثوق بها في مختلف خدماتها، 

معها ال يشعر العمالء بالخوف من خسارة أموالهم أثناء الحجز عبر 
GoMosafer، باعتبارها شركة قطرية مملوكة لمجموعة أبو عيسى 

 Goالقابضة التي تعمل تحت مظلتها كل من مسافر للعطالت و
Mosafer، وهي تعمل وفًقا ألحكام وشروط قانون دولة قطر، فضال 
عن حصولها على شهادة THEQA، كعالمة مميزة وموثوق بها من 

قبل وزارة النقل واالتصاالت. مقرها في قطر، كما توفر مركزًا لالتصال 
لدعم عمالئها عبر اإلنترنت، يولي GoMosafer أولوية قصوى لحقوق 

المستهلك وراحته إلرضاء عمالئها بمختلف أذواقهم وتطلعاتهم.
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أول فندق لوكشري كوليكشن من نوعه في قطر

منتجع وسبا المسيلة.. 8 وجهات طعام استثنائية في أجواء فخمة بامتياز 
متابعـة / حنان الغزواني

الدوحة- يشـّكل  منتجع وسـبا المسـيلة التابع 
لمحفظـة »ماريـوت العالمية«، واحة حضرية 

مصممـة بأسـلوب يتناغم مع المشـهد الطبيعي 
الـذي يحيـط بها.ويبدو الفنـدق كالقصور الخاصة 
تمامـًا، حيـث يبرز في قلـب الصحراء كدّرة خضراء 

تحتفـي بطبيعتهـا المورقة وتقدم خدمات 
متقنـة تتناغـم مع حفـاوة الضيافة القطرية 

األصيلة في أبهى صورها. كما يجّسـد انعكاسـًا 
مثاليـًا للـروح المحلية، حيـث يركز على منح 

الضيـوف خدمـات الصحة والعافية الشـاملة التي 
تأخذهـم في رحالت تدلـل الحواس طوال فترة 

اإلقامة.

شـبكة مطاعـم املسـيلة هـي الوجهـة املثاليـة الستكشـاف رحلـة  ممتعـة مليئـة 
يحتضـن  جديـد.  بمفهـوم  اللذيـذة  باألطعمـة  الغنيـة  والتجـارب  بالنكهـات 
املنتجـع 8 مطاعـم رائعـة تحـت إرشاف الشـيف الشـهر بينـو الفـارا الحائـز عىل 
نجـوم ميشـان، بمسـاعدة فريـق مـن أشـهر الطهـاة العامليـني الحائزيـن كذلـك 
عـىل  نجوم’ميشـان‘، يسـعى الفـارا إىل نقـل خراتـه الواسـعة يف عالـم الطهـو 
إىل مجموعـة مطاعـم الفنـدق التـي ُيطلـق عليهـا اختصـاراً ’دي إن إيـه« وأبرزها  
مطعـم AL‘AMMA بتصميمـه الرائـع، إذ يعـد املـكان األمثـل لاسـتمتاع بأفضـل 
انـواع الشـاي أو القهـوة ، بإلضافـة اىل تجربـة AFTERNOON TEA التـي المثيـل 
لهـا، وخال هذا املوسـم ، سـيقدم AL‘AMMA مهرجـان التذوق اإليطـايل يف أجواء 
تـأرس الحـواس ، حيـث يمكنكـم التمتـع بحلـوى بانيتونـي اإليطاليـة الشـهرة 
،ويتوفـر للضيـوف خيـارات إضافية مثـل الرتقال املسـكر والزبيب ، وتشـكيلة من 
اختياراتنـا الخاصـة واملحـرة  عـىل طريقـة املطعـم الخاصـة بخاصـة مكونات 

محليـة مثـل التمـور التـي يتـم انتقاؤهـا يدوًيـا مـن حدائقنا. 
مـن   العديـد  بتقديـم  اإلسـتثنائي  بمفهومـه  فينفـرد   Deli Kitchen مطعـم  أمـا 
املنتجـات الطبيعيـة والصحيـة ، بإمـكان رواد املطعـم  تنـاول الطعـام والتسـوق 
والتعلـم تحـت سـقف واحـد، و هـو أفضـل مـكان لإلسـتمتاع ببوفيه اإلفطـار  “ 
breakfast O‘late” اللذيـذ  كل يـوم جمعـة مـن السـاعة 11 صباًحـا إىل السـاعة 
4 مسـاًء. اسـتمتع بالعصائـر املتنوعـة واالختيـارات اللذيـذة بينمـا يقـوم الطهاة 

املوهوبـون بتجربـة الطهـي املبـارش يف أجـواء رائعـة .

SNØULL طابعـه مـن مفهـوم »العيـش يف الهـواء الطلـق«،  ويسـتوحي مطعـم 
تلـك الفلسـفة االسـكندنافية إلعـادة التواصـل مـع الطبيعـة، يقـدم املطعـم ومن 
خـال الشـيف الحاصـل عـىل نجـوم ميشـان  ثايـس برايدجـارد مكونـات صحية 
ونقيـة طازجـة بنكهات فريـدة وغنية مـن العصائـر املصّنعة إىل األطبـاق الخفيفة 
املُعـدة مـن الخـروات املخللـة يدوًيـا واملنتجـات املحليـة ، مـا يتيـح للضيـوف 
أطباقـاً مغّذيـًة وصحيـة . يف أجواء حرصية لـ Food Lab للسـيدات فقط ، سـيقدم  
طهاتنـا املوهوبـون دروس طهـي مسـتوحاة من برنامـج Master Chef سـتكون 

الحكـم الفاصـل  يف نهايـة الجلسـة لتـذوق إبداعاتك .
يعـد املطبـخ اإليطـايل الشـمايل وجهة طعـام االمثـل لتناول طعـام بأرقـى األجواء، 
ويتألـق مطعـم Veritas اإليطـايل مـن خال تقديـم وصفـات تقليدية غنيـة عىل يد 
الشـيف سـتيفانو شـوتي الحاصـل عىل نجوم ميشـان والـذي  يقـدم تجربة طهي 
الفريـدة. ولإلرتقـاء  تلبـي رغبـات عشـاق األكات اإليطاليـة  كاسـيكية جديـدة 
بمشـهد الضيافـة العاملي يف قطر ، سـيأخذك  طاقم عمل الطهاة لدينـا و الحاصلني 
عـىل نجـوم ميشـان يف رحلـة للكشـف عـن أرسار أفضـل الوصفـات اإليطالية من 
خـال دروس الطبـخ الفريـدة املصممة تحـت الطلب يف أجـواء فريتـاس الراقية. 

كمـا يعد مطعـم WA‘HA  مكانـاً مثاليا ورائًعا وسـط الحديقة الخـراء الخابة 
بجانـب حـوض السـباحة الخارجـي، وتحـت أشـعة الشـمس الدافئة، حيـث يتم 
إىل  الغـر تقليديـة يف أجـواء راقيـة. وتجـدر اإلشـارة  املأكـوالت  تقديـم أفضـل 
أن منتجـع املسـيلة سـيضم قريبـا إىل DNA كا مـن  »’كارافانسـراي« شـمال 

افريقيـا ، »سـيغا سـيغا » اليونانـي  »الكـزر«.
اسـتمتعوا هـذا املوسـم بوليمـة الديك الرومـي يف املنزل مـع العائلـة واألصدقاء من 
منتجـع وسـبا املسـيلة مـع خدمـة  Turkey To Go مع حشـوة لذيـذة باإلضافة إىل 
وليمـة مـن املرافقـات التقليديـة سـتكمل Loaf Cake الرائعة تجربـة الطهي املعدة 

بعنايـة ، والتي ستسـتمتع بهـا يف منزلك.

فعاليات متنوعة احتفااًل باليوم الوطني
 واسـتعدادا لليـوم الوطنـي تدعوكـم املسـيلة لإلسـتمتاع بتـذوق األطبـاق املحليـة 
والعامليـة الشـهية. دلـل عائلتـك وأصدقائـك بوجبـة غـداء مصممـة  بعنايـة والتـي 
تشـمل: لحم الضـأن أوزي واملاناكيش الرتكيـة و أطباق  الكباب املحرة يف الشـواية 
الخارجيـة وحتـى الرياني الهنـدي وتندوري تيـكاس ومجموعة مختارة من الباسـتا 

اإليطاليـة واألطبـاق  االسـكندنافية الشـهية وغرهـا من أشـهر األطبـاق القطرية.

نادي المستكشفين الصغار
يتيـح املنتجـع بيئـًة مثاليـًة لجميـع أفـراد العائلـة، حيـث يحتضـن نـادي »ليتـل 
إكسـبلوررز« لألطفـال، والذي يشـّكل منّصـًة للتعليـم والرتفيه هـي األوىل من نوعها 
يف الدوحـة، إذ يضـّم صالـة رياضية مجّهـزة لألطفال وقاعـة سـينما ومنطقة ألعاب 
تعليميـة، إضافـة إىل ملعـب يف الهـواء الطلـق ونوافـر تفاعليـة وحـوض سـباحة 
خارجـي مظلّـل مـع ترامبولـني مع الحـرص عىل تحضـر أطبـاق صحيـة ومبتكرة 

وحاصـة  كوكيـز الزنجبيـل اللذيـذ التي يحبهـا األطفـال. للحجـز 44450000

مطعم »فيريتاس« يضفي معايير جديدة على قطاع الضيافة في قطر

»ديلي كيتشن« متعة الطعام و التسّوق إلى جانب التعلم  ضمن وجهة واحدة
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يمثل افتتاح مركز الترفيه في الهواء الطلق في

 العزيزية بوتيك هوتل بداية جديدة

الدوحـة- يقـع العزيزية بوتيـك هوتل في منطقة 
أسـباير المثيـرة لإلعجـاب في الدوحة، وتعد أحد 

األماكـن ذات الطابـع الريفـي القليلة في المدينة. 
يعـد افتتـاح مركز الترفيه الذي تبلغ مسـاحته 
10.500 متـر مربع إضافـة طال انتظارها، مما 

يمثل بداية لمشـروع أكبر، يمنح إحساًسـا جديًدا 
ولمسـة جذابة للفندق.

يسـعى العزيزيـة بوتيـك هوتـل دائًمـا لتحسـني تجربـة الضيـوف الخاصـة بـه 
ويقـوم بذلـك مـن خـال التحسـينات املسـتمرة ملرافـق وخدمـات الفنـدق الحائز 
عـىل جائـزة. لذلـك، يتـم تنفيـذ مـرشوع تجديـد خـال فـرتة الشـهرين املقبلني، 
لتعزيـز أماكـن اإلقامـة واملرافـق يف هـذا الفنـدق املميـز، مـع الحفاظ عـىل أناقته 
الفيكتوريـة الكاسـيكية وأسـلوبه الفريـد. سـيعود الفندق بأجـواء أكثر معارصة 

والعديـد مـن تجـارب تنـاول الطعـام الجديدة.
يتميـز مركـز الرتفيـه الجديـد يف الفنـدق بمسـبح ترفيهـي خارجـي جديـد تبلـغ 
مسـاحته 180 مـرتا مربعـا، والـذي يحتـل مركز الصـدارة من خال بركة سـباحة 
مخصصـة لألطفـال مـع زالقـات مائيـة. تأخذ املمـرات الضيـوف يف جميـع أنحاء 
منطقـة الحدائـق، ممـا يـؤدي يف النهايـة إىل مقهـى Patio، وهي مسـاحة نابضة 
بالحيـاة تقـع بـني الحدائـق املزهـرة. تـم إنشـاء مناطـق لعـب األطفـال الداخلية 
والخارجيـة. املنطقـة مجهـزة باألراجيـح والسيسـو والرتامبولـني ومرمـى كـرة 
القـدم والقـوارب اليدويـة وملعب مكيـف، حيث يمكـن لألطفال واآلبـاء واألمهات 
قضـاء وقـت ممتـع، والتواصـل مـع األصدقـاء والعائلـة. مركـز الرتفيـه، بجماله 

الطبيعـي ومسـاحته الكبـرة، مناسـب تماًمـا لحفـات أعيـاد امليـاد والتجمعات 
الحدائـق  يف  خـاص  بشـكل  مزينـة  رشفـة  بنـاء  تـم  واملناسـبات.  واالحتفـاالت 
اإلضافـات  سـتضم  الخاصـة.  واالحتفـاالت  الرومانـي  العشـاء  السـتضافة 
املسـتقبلية مسـاحات خارجيـة مرنـة، بمـا يف ذلـك منصـة لياقـة بدنيـة خارجية 
مـع وصـات برصيـة إىل حديقة أسـباير ودروس لياقـة بدنية خارجيـة، بما يف ذلك 

حديقـة اليوغـا عنـد غروب الشـمس.
وقـال وائـل الرشيـف، مدير عـام الفنـدق: »نحـن سـعداء للغاية بإكمـال مرشوع 
مركـز الرتفيـه الخارجـي الجديـد«. »تم تحويـل املنشـآت إىل مركز نابـض بالحياة 
للعائـات واألصدقـاء الذيـن يتجمعـون مـن أجـل أنشـطة صحيـة واجتماعيـة«. 
أضـاف رشيـف صـري، املديـر اإلقليمـي، »هـذا التوسـع األخر هـو فقـط الجزء 
األول مـن تنويـع املرافـق، كمـا نتوقـع أن نكمـل مـرشوع تجديـد الفنـدق الكامل 
بحلـول بدايـة العـام املقبـل، مـع االسـتمرار يف تقديـم كـرم الضيافـة املتفـوق 
والسـماح للضيـوف باالسـرتخاء وخلـق لحظـات ال تنـى طـوال فـرتة إقامتهم«.

استكشـف مركز الرتفيه املعاد تشكيله حديًثا والحدائق يومًيا. 
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فنـدق السيجـالفنـدق السيجـال
تم انتخابه وجهة رائدة في قطر والشرق األوسط للمطاعم والمرافق الترفيهية

يضم فندق السيجال أفضل المطاعم  والمرافق الترفيهية في الدوحة، وهو يقدم مجموعة 
غنية من تجارب الطعام حول العالم، ومنها المطبخ اإليطالي والياباني والشرق أوسطي 
والدولي والشرقي واللبناني، فضاًل عن مرفق الذواقة، السيجال تريتور، الذي يقدم أشهى 

المأكوالت المنزلية من الشوكوال، اآليس كريم، الكيكات، المعجنات والمخبوزات، إلى 
مجموعة واسعة من األجبان الفاخرة. إن كنت تنوي الخروج للسهر، يقدم لك فندق السيجال 

أجمل أماكن مرافق السهر في قطر؛ أكسيجن كلوب، وهو مزيج متجانس ما بين األنافة 
والجو الترفيهي العالمي الحي، كما يمكن للضيوف تمضية أمسيتهم في الهواء الطلق، 

سكاي فيو، الذي يقع في الدور الـ 15، مع الـ دي جي المميز ومشروبات الكوكتيل المتنوعة.
ندعوك لتجربة طعام ال مثيل لها في قطر وأمسية مميزة في فندق السيجال ، الذي يضم 11 

مطعمًا ومرفقًا للترفيه، التي تقدم مأكوالت متنوعة من حول العالم وأجواء فريدة ساحرة.
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مطعم مجلس يجسد روح الضيافة العربية األصيلة

 تـم تصميـم مجلس بأسـلوب عربـي معارص مـع توفـر مقاعد 
بجانـب  الخارجـي  الـرتاس  إىل  باإلضافـة  اختياريـة.  خاصـة 
املسـبح، يمكـن للضيـوف االسـتمتاع باإلطالة عىل اللؤلـؤة. قام 
مطعـم مجلـس مؤخـًرا بتوسـيع الـرتاس مـع حديقـة صيفية، 
وشـتوية بالكامـل، مـع مقاعـد أنيقـة ومريحـة، بحيـث يمكن 
للضيـوف االسـتمتاع باملناظر الخابـة يف الهواء الطلـق عىل مدار 

. لسنة ا

 وبهـذه املناسـبة قـال محمـد نجـاح، مديـر مطعـم مجلـس، 
»الرشفـة الجديـدة تعـد إضافـة رائعـة للمطعـم. السـقف قابل 
للسـحب بحيـث يحصـل الضيـوف خـال األشـهر البـاردة عـىل 
تجربـة حقيقية يف الهـواء الطلق، وخـال حرارة الصيـف، يمكن 
الطلـق ألن  الهـواء  يف  املحيطـة  باملناطـق  االسـتمتاع  للضيـوف 
املـكان مكيـف، ونتطلـع إىل الرتحيـب بالضيوف القدامـى والجدد 

.» قريباً

يقع مطعم مجلس في الطابق األول من فندق جراند حياة، في أجواء تجسد روح 
الضيافة العربية األصيلة، يقدم المطعم المقبالت والمأكوالت العربية والشرقية 

الشهية بما في ذلك اللحوم والمتبالت والدواجن والمأكوالت البحرية.
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تجمع بين الجودة والبراعة والحرفية العاليةتجمع بين الجودة والبراعة والحرفية العالية

فاريسي تقدم جياًل جديدًا من االبتكارات االستثنائيةفاريسي تقدم جياًل جديدًا من االبتكارات االستثنائية

فاريسي الدار االيطالية التي تتخذ شركة ثامكو 
الوكيل الحصري لها في قطر والرائدة في مجال 

المنتجات الفاخرة والشبابية من اكسسوارات 
وأحذية وشنط. وتقدم فاريسي جياًل جديدًا 

من االحذية الفاخرة المريحة والجديدة بألوانها 

المختلفة واكسسوارات وشنط  لتتخطي جميع 
الحدود مع ابتكاراتها اإلستثنائية والتي تجمع بين 
الجودة والبراعة والحرفية العالية مع الحفاظ على 
االسلوب االنيق لتمنح بذلك عمالءها تجربة فريدة 

من خالل هذا الصرح الكبير.

»فاريـي  أحذيـة  مـن  الجديـدة  املجموعـة 
االيطاليـة أشـبه بتحفـة فنيـة مميـزة تـرسق 
األضـواء بتصاميمهـا الفريدة وألوانهـا الغريبة. 
هـذه األحذيـة مناسـبة ألي طلة عرصيـة، وهي 
الخيـار املناسـب للشـباب. ألكثـر مـن 100 عام 
وكل عـام تقـوم فاريـي بتصميـم مجموعـات 
 ، العمـاء  احتياجـات  تلبيـة  بهـدف   ، جديـدة 

تمشـياً مع اتجاهـات املوضة والعـادات الحالية 
، دون االعتمـاد عـىل إجراءات التصنيـع القديمة 

يف أي وقـت مـى .
عرصيـة  أحذيـة  تصميـم  اىل  فاريـي  تهـدف 
وأنيقـة يف آن معـاً، لتلبـي احتياجـات الشـباب 
املختلفـة سـواء أكانـت الطلـة يوميـة وعمليـة 
مريحـة أو أنيقـة لطات املسـاء املميـزة. تتميز 

جميـع التصاميـم بفاريـي بخصائـص توفـر 
املرونـة والدعـم الـذي يحتاجـه القـدم لراحـة 
األحذيـة مبتكـرة  أكثـر فجميـع  أكـر وحريـة 
الراحـة  عـن  الباحثـني  االشـخاص  لتناسـب 
والفـرادة. وتـم مـزج هـذه الخـواص املبتكـرة 
توجيهـات  تعكـس  خطـوة  يف  عاليـة  بحرفيـة 

الرشكـة نحـو ابتـكار أحذيـة غـر تقليديـة.
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ترامبو إكستريم
نسيج ترفيهي سياحي جديد يضاف إلى رؤية قطر الحبيبة

ترامبو إكسـرتيم – قطر تعتر وجهة عائلية وشـبابية 
والحركيـة  الرياضيـة  األنشـطة  مـن  بالعديـد  غنيـة 
لجميـع أفـراد العائلـة تجتمـع بأجواء يسـودها املرح 
وتتيـح للكبـار والصغـار وسـائل متنوعة لاسـتمتاع 
ضمـن أجـواء حماسـية وإبداعيـة غـر مألوفة ضمن 
ترتكـز عـىل  التـي  العامـة  السـامة  أفضـل معايـر 
عنـارص عـدة ومنهـا تأمـني بعـض األنشـطة بحبال 
بكافـة  املسـتخدم  تأمـني  وأيضـا  الازمـة  األمـان 

الوسـائل الوقائيـة.
 تطبيقـاً لرؤيـة دولـة قطر الحبيبـة لتنميـة مكونات 
املنتج السـياحي مـع الحفاظ عـىل العـادات والتقاليد 
يـوم  تخصيـص  عـن  قريبـاً  نعلـن  سـوف  األصيلـة 
أسـبوعياً خـاص بالسـيدات فقـط يف أجواء تسـودها 
الخصوصيـة واملـرح واملغامـرة واملتعـة، ولـم ننـس 
تطبيـق خدمـات مصاحبة لذوي االحتياجـات الخاصة 

حيـث حرصنـا عـىل تأهيـل كـوادر مدربـة للتواصـل 
بلغـة اإلشـارة وذلـك لتلبيـة كافـة فئـات املجتمع.

تفتخـر ترامبـو اكسـرتيم – قطـر بالكـوادر العاملـة 
فيهـا فقـد تـم تدريبهـم عـىل تقديـم أفضـل معايـر 
الجـودة والسـامة العامة، كما تـم إعطاؤهم دورات يف 
اإلسـعافات األوليـة وجميع أسـس السـامة والوقاية 
العامـة، وحرصـاً منا عـىل تطبيـق مبدأ الشـمولية يف 
تقديـم الخدمـات قمنـا بإضافـة العديـد من وسـائل 

لألطفال.  املـرح 
ترامبـو اكسـرتيم - قطـر هو امتـداد لسلسـلة فروع 
اكسـرتيم  ترامبـو  تأسـس  فقـد  العربـي،  بالخليـج 
- الكويـت كأكـر مبنـى ترفيهـي يضـم العديـد مـن 
األنشـطة والرامـج التـي تقـوم عـىل مبـدأ مشـاركة 
املتعـة بـني جميـع أفـراد األرسة وخلـق العديـد مـن 
الذكريـات املميـزة بتوفـر قاعـات مجهـزة بالكامـل 

السـتقبال أعيـاد امليـاد والحفات، كما قمنا برتسـيخ 
النسـق التاريخـي لرتامبو اكسـرتيم - قطـر بحرصنا 
عـىل اختيـار موقع مميـز يتطابـق مع رؤيتنـا ضمن 
حديقة اسـباير التي تمثـل أيقونة رياضيـة يف الفضاء 

قطر. لدولـة  الريـايض 
نعدكـم وجميـع أفـراد العائلـة بالحصـول عـىل أعـىل 
مراحـل املغامـرة واملتعـة ضمـن بيئـة تتسـم بأعـىل 
نعدكـم  كمـا  العامـة،  والسـامة  الجـودة  معايـر 
بتبنـي النهـج التطويري املسـتمر والـذي يتامس مع 
طموحـات ومتطلبـات كافة فئـات وعنـارص املجتمع 
القطـري، فقـد أخذنـا عـىل عاتقنـا رسـم ابتسـامة 
مجتمعنـا  يف  والكبـار  األطفـال  وجـوه  عـىل  فريـدة 
الصحيـة  الحيـاة  أنمـاط  التبـاع  تطبيقـي  بمحـور 
يف  السـليم  العقـل  أن  دائمـا  ولنتذكـر  والرياضيـة، 

السـليم. الجسـم 

ترامبو  اكستريم نسيج جديد يضاف إلى رؤية قطر 
الحبيبة في تنمية مكونات المنتج السياحي في إطاره 
الشامل والمناسب لكامل أفراد العائلة وجميع األعمار 

ضمن سلسلة من البرامج والنشاطات التي تأخذ بأولى 
أولوياتها الوصول إلى أعلى مراحل المغامرة والمتعة 

ضمن أعلى معايير السالمة العامة. 
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وقـد أسـهمت مجموعـة الفنـادق اململوكـة لرشكـة 
مـن  واسـعة  مجموعـة  توفـر  يف  للضيافـة  كتـارا 
والخليجـي  القطـري  السـائح  أمـام  الخيـارات 
والعربي عىل حد سـواء يف السـوق املحـي القطري أو 
الوجهـات السـياحية العامليـة املتواجدة فيهـا، نظراً 
ملـا تمتلكـه مـن معرفـة دقيقـة عـن أذواق أهلنـا يف 
املنطقـة. عـاوة عـىل تقديـم عـروض  حرصيـة مع 
الراحـة واملرافـق املتطـورة  باقـة مميـزة ووسـائل 
التـي تلبـي جميـع االحتياجـات يف مواسـم مختـارة 

بعنايـة لتلبيـة رغبـات املواطنـني واملقيمـني.
مـن  مجموعـة  للضيافـة  كتـارا  حاليـاً  وتمتلـك 
العقـارات الرائـدة التـي تتـوزع يف أربـع قـارات، مع 
عقـارات يف قطـر ومـرص واملغـرب واململكـة املتحدة 
وهولنـدا  وسـويرسا  وإيطاليـا  وفرنسـا  وإسـبانيا 
وسـنغافورة وتايانـد والواليـات املتحـدة األمركية. 
ممـا جعلهـا رشكة عامليـة مالكة ومطورة ومشـغلة 
للفنـادق ومقرهـا دولـة قطـر، ولديهـا خـرة تمتد 
ألكثـر من خمسـة وأربعني عامـاً يف قطـاع الضيافة، 
خططهـا  تنفيـذ  عـىل  للضيافـة  كتـارا  وتعمـل 
يف  االسـتثمار  خـال  مـن  للتوسـع  االسـرتاتيجية 
الفنـادق الرائـدة يف قطـر يف الوقـت الـذي تعمـل فيه 
عـىل تنميـة مجموعتهـا مـن العقـارات الفاخـرة يف 

األسـواق الدوليـة الرئيسـية.
كمـا أنها تمتلـك وتدير »40« فندقـاً ضمن محفظتها 
من الفنـادق وتركز الرشكـة عىل الوصـول إىل هدفها 
للوصـول إىل 60 فندقـاً  بحلـول عـام 2026، وتدعـم 
كتـارا للضيافـة، بكونهـا رشكـة الضيافـة الرائدة يف 

قطر، الرؤية االقتصادية طويلة األمد للدولة.
مـع  بـرشاكات  الرشكـة  تتمتـع  ذلـك  عـىل  عـاوة 
بعـض أفضـل رشكات إدارة الفنـادق، وتمتلـك كتارا 
للضيافـة أيضـاً العامـات التجاريـة الخاصـة بها يف 
مجـال تشـغيل الفنادق مثـل مجموعة برجنسـتوك 

مروب.  وفنـادق 
الوقـت ذاتـه عـىل تطويـر  كمـا تعمـل الرشكـة يف 
مبـادئ صناعـة الضيافـة بإضفـاء لـون مميـز من 
الخدمة التـي تعكس روح الضيافـة القطرية لتصبح 
كتـارا  واكتسـبت  قطـر.  يف  األوىل  الرائـدة  الرشكـة 
للضيافـة تقديراً عاملياً للمسـاهمات التـي قدمتها يف 
قطـاع الضيافـة عىل مسـتوى قطـر والعالـم، وذلك 

مـن خـال الجوائـز املرموقـة التـي حـازت عليها.
ولـدى رشكـة كتـارا للضيافة أهـداًف طموحـة، كما 
تعـد مـن رواد االبتـكار يف مجـال الضيافـة، حيـث 
تضـع معاير جديـدة يطمـح الجميـع إىل مجاراتها، 
وتعمـل دوما عـىل تجـاوز التقليدي، وتفخـر بإنجاز 

مـا يفـوق التوقعات.
طليعـة  يف  تكـون  ألن  للضيافـة  كتـارا  وتهـدف 
املؤسسـات العاملية املتخصصة بالضيافـة والفندقة، 
وأن تعمـل تماشـياً مـع رؤية قطـر الوطنيـة 2030 
عـىل تغيـر عالـم الضيافـة مـن خـال االسـتثمار 
أجيـال  بـه  تفخـر  اسـتثنائي  إرث  لـرتك  واالبتـكار 
املسـتقبل. وقـد عملـت اسـتثمارات الرشكة بشـكل 
كبـر عىل تعزيـز وجودهـا العاملي خـارج دولة قطر 
للمسـاعدة عـىل السـر يف الطريق الصحيـح لتصبح 
الرشكـة الرائـدة عاملياً يف مجـال الضيافة. وسـتتابع 

مـن  محفظتهـا  لتوسـيع  اسـرتاتيجيتها  الرشكـة 

الفنـادق حـول العالـم ويف أهـم الوجهات السـياحية 

العامليـة. 

مالكـة  رشكـة  أكـر  للضيافـة  كتـارا  تعـد  كمـا 

ومطـورة ومشـغلة للفنـادق يف قطـر بحـوايل 4000 

املحليـة.  فنادقهـا  جميـع  عـر  فندقيـة  غرفـة 

وتحـرص عـىل تعزيـز مسـتوى القطـاع يف قطر من 

خـال تطبيـق أعـىل معايـر الضيافة والتـي تعكس 

روح الضيافـة واألصالـة القطريـة. ومع خـرة تمتد 

ألكثـر مـن 45 عامـاً، تملـك الرشكـة معرفـة وخرة 

واسـعة يف القطـاع. 

القطـري  السـياحة  قطـاع  يِعـُد  املقابـل  ويف 

بمسـتقبل مـرشق، ويـرى القيمون عـىل »كتارا 

للضيافـة« فرصا كبـرة متوفرة يف هـذا القطاع، 

ولـذا فالرشكة تأخذ زمـام املبادرة لبنـاء الفنادق 

واملنتجعـات وغرهـا مـن املنتجـات السـياحية 

السـتيعاب الطلب املتوقـع من األسـواق العاملية.

والشـك أن قطر تتحول إىل وجهة سـياحية هامة 

للـزوار القادمـني مـن مختلـف دول العالـم. كما 

أن مسـرة قطـر ورؤيتهـا فيمـا يخـص قطـاع 

الضيافـة ماضيـة إىل األمـام بفضـل اللـه وعمل 

واجتهـاد موظفي كتـارا للضيافة مـن أجل جعل 

قطـر مثـاالً عاملياً يحتـذى به يف قطـاع الضيافة. 

ومـن أهـم أهـداف الرشكة هـو بناء فريـق عمل 

مهنـي وقـوي ومتحمـس لتحقيـق املزيـد مـن 

لنجاحات. ا

والتـزال الرشكـة تبـدي أعـىل درجـات االلتـزام 

نحـو دولـة قطـر، ويف الوقـت الـذي تعمـل فيـه 

مونديـال  السـتضافة  االسـتعداد  عـىل  الدولـة 

2022، حيـث يقـع عـىل عاتقها دور مهـم يتعني 

عليهـا القيـام بـه يف هـذا الجانب عـىل النحـو األمثل 

لتحقيـق األهـداف املنشـودة عـىل املسـتوى الوطني، 

وممـا ال شـك فيه أن هـذا الحـدث التاريخي سـيرتك 

إرثـاً دائمـاً لدولة قطر وشـعبها.

 ماريوت الدوحة 
اسـرتاتيجيتها  وفـق  العمـل  مواصلتهـا  سـبيل  ويف 

املعتمـدة أعلنـت كتـارا للضيافة مؤخـراً عن مرشوع 

ماريـوت  فنـدق  وتحديـث  تجديـد  إلعـادة  واسـع 

الدوحـة بالكامـل، وكان هذا املرشوع قـد تم افتتاحه 

يف عـام 1973 كفنـدق الخليـج، وسيشـهد أول مـرة 

إعـادة اكتشـاف كامل منـذ أن فتح أبوابـه عىل خليج 

الدوحـة. حيث سيشـهد االسـتثمار التجديـد الكامل 

لجميـع غـرف الضيـوف واألماكـن العامـة ومرافـق 

كمـا  واالجتماعـات.  املؤتمـرات  ومسـاحة  الرتفيـه 

سـيتم تعزيـز عـرض الطعـام والـرشاب يف الفندق.

الرئيـي مـن تجديـد  الهـدف  أن  الرشكـة  وأعلنـت 

املـرشوع هو االحتفـال بـرتاث دولة قطر واسـتعادة 

الهويـة األصليـة للمبنى، مـع الحفاظ عـىل التصميم 

جذريـة  تحديثـات  إجـراء  سـيتم  حيـث  األصـي، 

لتحسـني وظائف املبنـى، مثل طريـق مدخل املرشوع 

وسـيتم تطويـر املينـاء ليكون أكثـر ترحيبـاً إلعطاء 

إضافـة  للضيـوف. كمـا سـيتم  اسـتثنائية  تجربـة 

بـرج أيقونـي بـني الرجـني، مسـبح عائـي جديـد 

مـع منطقـة مخصصـة ألنشـطة األطفـال وتصميم 

خارجـي كامـل جديـد مـع جميـع املبانـي الداعمة. 

وسـيعكس الفنـدق الذي سـوف يتـم تجديـده التآزر 

بـني الهندسـة املعماريـة التـي أنشـأ عليها يف سـنة 

1981 والتـي تعـد واحدة من أشـهر معالـم الدوحة، 

مـع كل األناقـة والوظائـف املتوقعة من فنـدق فخم 

هـذا  يعتـر  حيـث  والعرشيـن.  الحـادي  القـرن  يف 

قـرار اسـرتاتيجي لتعزيـز تقديـم واحدة مـن أماكن 

الضيافـة األكثـر صلة بالدوحـة. وعند إعـادة افتتاح 

مكانتـه  سـيعزز  الفنـدق  فـإن  الدوحـة،  ماريـوت 

كأفضـل فنـدق يف الدوحـة، مع أعـىل معايـر املرافق 

الفاخـرة والحديثـة يف جميـع جوانـب عملياته.

ويمثـل هذا التجديـد عامـة فارقة رئيسـية للفندق، 

يف  نجـوم   5 فئـة  مـن  فنـدق  أول  بأنـه  واملعـروف 

الدوحـة، ويؤكـد مـن جديـد إلتـزام الفنـدق بإيجـاد 

تجربـة عاليـة للضيـوف. مـن املتوقـع االنتهـاء من 

هـذا املـرشوع بحلـول نهايـة 2021 وسـوف يتطلب 

اإلغـاق الكامـل للفنـدق. 

كمـا سيشـتمل االسـتثمار الـذي يهـدف إىل تحديـث 

الفنـدق ومرافقـه عـىل أعمال إعـادة تأهيـل وترميم 

شـاملة لجميـع الغـرف واملناطـق العامـة ومرافـق 

املؤتمـرات واالجتماعـات، فضـًا  الرتفيـه وقاعـات 

عـىل تعزيـز تجربـة املطاعـم يف الفنـدق.

يف ذلـك الوقـت، كان فنـدق الخليـج هـو أول فنـدق 

خمسـة نجـوم يف البـاد وسـاهم يف تحفيـز قطـاع 

الضيافـة يف قطـر. ومـن خـال إعتمـاد نهـج رائـد 

منـذ البدايـة، أصبح فنـدق الخليج متميـزاً يف تطوير 

املشـهد السـياحي بصورة خاصة وقطـاع الفنادق يف 

قطـر بصـورة عامة.

اليـوم، أصبـح فنـدق الخليـج هـو فنـدق ماريـوت 

الدوحـة، ذا العامـة التجاريـة الرائـدة، والتـي أكدت 

التواصـل مع املجتمـع القطري، بتوظيـف املواطنني، 

وتقديـم األطبـاق املحليـة وبـذل كل مـا يف وسـعها 

إلكتسـاب الطابـع املحـي املتميـز. وهـذا مـا نـراه 

اليـوم يف فنـدق ماريـوت الدوحـة.

وقـد عينت كتـارا للضيافة رشكة أورباكـون للتجارة 

واملقـاوالت لتجديد فندق ماريـوت الدوحة.

منتجع المسيلة
شـهد شـهر اكتوبـر املـايض افتتـاح منتجـع وسـبا 

عـىل  فارقـًة  عامـًة  ليشـّكل  الدوحـة  يف  املسـيلة 

أعـىل مسـتويات الريـادة العامليـة يف مجـال الصحـة 

الطعـام.  وخدمـات  الفاخـر  والتصميـم  والعافيـة 

حيـث أعلنـت مجموعـة لوكـرشي كوليكشـن عـن 

والـذي  بالدوحـة.  املسـيلة  وسـبا  منتجـع  افتتـاح 

تملكـه كتـارا للضيافـة، ويبعـد الفنـدق 25 دقيقـة 

فقـط بالسـيارة عن مطـار حمد الـدويل، و15 دقيقة 

عـن وسـط العاصمـة القطريـة يف الخليـج الغربـي، 

ويشـّكل واحـة حريـة مصممـة بأسـلوب يتناغم 

مـع املشـهد الطبيعـي الـذي يحيـط بهـا. 

 ويبـدو الفنـدق لـزواره كالقصـور الخاصـة تماماً، 

حيـث يـرز يف قلب الصحـراء كدّرة خـراء تحتفي 

بطبيعتهـا املورقـة وتقـدم خدمـات متقنـة تتناغم 

مـع حفـاوة الضيافـة القطريـة األصيلـة يف أبهـى 

للـروح  مثاليـاً  انعكاسـاً  يجّسـد  كمـا  صورهـا. 

املحليـة، حيـث يركـز عـىل منـح الضيـوف خدمات 

الصحـة والعافيـة الشـاملة التي تأخذهـم يف رحات 

تدلـل الحـواس طـوال فـرتة اإلقامة.

لـدى  العامليـة  التجاريـة  العامـات  رئيـس  ورحـب 

بانضمـام  إنغهـام،  أنطونـي  كوليكشـن  لوكـرشي 

اسـتثمارات  محفظـة  إىل  املسـيلة  وسـبا  منتجـع 

لوكـرشي كوليكشـن، حيـث يتمـاىش هـذا الـرصح 

والخطـط  التجاريـة  عامتنـا  رؤيـة  مـع  املميـز 

قطـر  دولـة  تعتمدهـا  التـي  والتطلعيـة  امللتزمـة 

للمستكشـفني  يضمـن  مـا  االسـتدامة،  مجـال  يف 

بتجربـة  االنغمـاس  فرصـة  الـزوار  مـن  العامليـني 

ضيافـة فاخرة ضمـن ماذ حالـم يأخذهم يف رحات 

خياليـة تلهب مشـاعرهم وتثري حياتهـم.. مضيفا: 

»ُتعـّد الدوحـة مـن أبـرز املـدن العامليـة الرائـدة يف 

التقاليـد  يف  واملتجـّذرة  والطهـو،  الفنـون  مشـهد 

والـرتاث الغنـي يف وقتنـا الراهـن«.

وُيعـّد منتجـع املسـيلة مـن أروع املناطـق الجذابـة 

محـاط  وأنـه  خاصـًة  روحيـاً،  وامللهمـة  برصيـًا 

الدوحـة  واحـة  ضمـن  واسـعة  نباتيـة  بخلفيـة 

التاريخيـة. وبمجـرّد مـرور الضيـوف مـن املدخـل 

وفرت شركة »كتارا للضيافة« آالف مفاتيح الغرف الفندقية التي قامت 
بتطويرها من خالل محفظتها االستثمارية الرائدة في أبرز الوجهات 

السياحية العالمية، وتمكنت الشركة من تحقيق مكانة عالمية 
مرموقة في قطاع الفنادق الفاخرة حول العالم، حيث ُتعد كتارا 

للضيافة شركة عالمية مالكة وُمطورة ومشغلة للفنادق تتخذ من 
دولة قطر مقرًا لها. ومع خبرة تمتد ألكثر من أربعين عامًا في قطاع 

الضيافة، تعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها االستراتيجية 
للتوسع من خالل االستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت 

الذي تعمل فيه بشكل متناغم على تنمية مجموعتها من العقارات 
الفاخرة واأليقونات الفندقية في األسواق الدولية الرئيسية. وفي 

سبيل ذلك انشأت محفظة أصول غنية، وعقدت شراكات مع مجموعة 
من أفضل العالمات التجارية في قطاع الفنادق. مما دعاها للفخر 

بالدور الذي اضطلعت به في استقدامهم إلى قطر، وعقدها العزم 
على مواصلة توسيع محفظتها االستثمارية الدولية. وقد أخذت على 

عاتقها إعادة احياء المعالم الفندقية ذات السمعة والشهرة الواسعة 
عالميًا، مما جعلها محل تقدير وترحيب دوليين.

حققتها عبر تطوير وإدارة أيـــــــــــــــــــــــــقونات دولية وأخرى محلية 

»كتارا للضيافة«.. مكانــــــــــة فندقية عالمية 
خطة مستهدفة للوصول إلى 60 فندقًا بحلول عام 2026 
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الفاخر للمنتجع، سـيجدون أنفسـهم داخل قرصهم 

الخـاص، يف مـكان غنـي بتلميحـات مـن الفخامـة 

املتجـّذرة يف القـرن 21، حيـث توجـد ردهـة مـن 3 

طوابـق مضـاءة جيـداً بجانـب صالة خابـة ترشف 

بتفاصيـل  املسـاحة  وتحفـل  بديعـة.  مناظـر  عـىل 

الرخـام املنحـوت واملرشبيـات والنمـاذج الزخرفيـة 

متباينـة  مفـردات  تظهـر  كمـا  العريقـة،  العربيـة 

بانسـجام تقـدم يف أبعادها مشـهداً مفعمـاً بالدفء 

والرتحـاب، وتغمـر املـكان بحالـة مـن التماهي بني 

التصميـم الحديـث والـروح القطريـة األصيلـة.

152 غرفـًة  الخـاب عـىل  الـرصح  ويحتـوي هـذا 

كل  تضـّم  فاخـرة  فيـا   30 ذلـك  يف  بمـا  وجناحـاً 

منهـا حـوض سـباحة خـاص مـع خدمـة املضيف 

الشـخيص. ويشـّكل املـكان مـاذاً مثالياً بعيـداً عن 

أجـواء املدينـة الصاخبـة، حيـث يقـدم بيئـًة غنيًة 

بالحيوانـات الريـة والغطـاء النباتـي الـذي يـزدان 

بأشـجار السـنط واألكاسـيا املحليـة.

ويحتضـن املنتجـع 8 مطاعـم رائعـة يـرشف عليها 

الشـيف الشـهر بينـو الفـارا الحائـز عـىل نجمـة 

ميشـان، مـا يضمـن االسـتمتاع بتجربـة ضيافـة 

اسـتثنائية ترتقـي إىل املسـتويات العامليـة. ومن بني 

هـذه الوجهـات يـرز مطعـم »سـنول« الـذي يتيح 

تجربـة طعـام خياليـة يف الهـواء الطلـق بوحي من 

مفهـوم اسـكندنايف قديـم يرّكز عىل إعـادة التواصل 

مـع الطبيعـة. ويتـم تحضـر الوجبات باسـتعمال 

مكّونـات تعتمد عـىل التغذيـة الطبيعّيـة، إضافة إىل 

املنتجـات الخـام واملبتكـرة وفـق تقنيـة الديناميكا 

الحيويـة. بينمـا يقـدم مطعـم »فريتـاس« حكايًة 

خياليـًة مـن الشـمال اإليطـايل، حيث يطـرح قائمة 

طعام مسـتوحاة مـن املكونات املوسـمية الطازجة. 

أّمـا مطعـم »كارافانسـراي« فيمنح الذواقـة الذين 

يفضلـون املطبخ املعارص أشـهى األطبـاق الخفيفة 

واملحّرة بأسـلوب عـرصي يعيد صياغـة النكهات 

القادمـة مـن املغـرب وأوروبا. 

سـيجا«  »سـيجا  مطعـم  يضمـن  جهتـه،  ومـن 

للباحثـني عـن أجـواء مفعمـة بالحيويـة االنغماس 

خـال  مـن  وذلـك  عفويـة،  يونانيـة  تجربـة  يف 

قائمـة الطعـام الصحيـة الغنيـة باملقبـات األصيلة 

مشـهد  ويكتمـل  الطازجـة.  البحريـة  واملأكـوالت 

الضيافـة مـع وجهـة مميـزة تمامـاً تحمـل اسـم 

»ديـي كيتشـن«، وفيهـا يمكـن للضيـوف اختبـار 

التسـّوق وقضـاء وقـت  إىل جانـب  الطعـام  متعـة 

مسـِل ضمـن وجهـة واحـدة. 

»املسـيلة  مركـز  عـىل  املسـيلة  منتجـع  ويشـتمل 

ويلنـس« الشـامل للسـيدات فقـط، ويتكـون مـن 

26 غرفـًة عاجيـًة ومرافـق تعمـل بتقنيـة الحرارة 

املائيـة. كمـا تحتضـن العامـة أكـر منتجع صحي 

من نوعـه يف املنطقـة، ويتضّمن 3 أحواض سـباحة 

عاجيـة مـع 4 مرافـق للعاجـات املائيـة املختلفـة 

واملعدنيـة  والروحانيـة  الرشقيـة  العاجـات  تضـّم 

والتـي تسـتخدم زيـوت األزهـار العطرية، وتشـكل 

أحـواض  عـىل  يشـتمل  فريـداً  »عاملـاً«  منهـا  كل 

خاصـة وأرّسة عىل شـكل رشانق وغرف أوكسـجني 

إىل  إضافـة  العاجيـة،   »Kneipp« ومسـارات 

الحّمامـات وغـرف امللـح، ومجموعـة متميـزة مـن 

العاجيـة الخاصـة باملنتجـع حرصيـاً. الطقـوس 

ويتيـح املنتجع بيئـًة مثاليـًة لجميع أفـراد العائلة، 

حيـث يحتضن نـادي »ليتـل إكسـبلوررز« لألطفال، 

والـذي يشـّكل منّصـًة للتعليـم والرتفيه هـي األوىل 

مـن نوعهـا يف الدوحـة. كمـا يوّفـر النـادي باقـًة 

واسـعًة مـن املرافق الرتفيهيـة والتعليميـة، إذ يضّم 

صالـة رياضيـة مجّهـزة لألطفـال وقاعـة سـينما 

يف  ملعـب  إىل  إضافـة  تعليميـة،  ألعـاب  ومنطقـة 

الهـواء الطلـق ونوافـر تفاعليـة وحـوض سـباحة 

خارجي مظلّل مع ترامبولني.

 رافلز سنغافورة
للضيافـة،  كتـارا  أعلنـت  املـايض  أكتوبـر  وبنهايـة 

رسـمياً عـن إعـادة افتتـاح فنـدق رافلز سـنغافورة، 

مـؤرشا ببـدء حقبـة جديـدة يف تـراث هـذا الفنـدق 

األسـطوري وتاريخـه الحافـل. ويعتـر فنـدق رافلـز 

سـنغافورة أحـد الفنـادق املتميـزة ضمـن مجموعـة 

أكـور، وهـي مجموعـة رائدة عـىل مسـتوى العالم يف 

تقديم خدمـات الضيافة، حيث يرحـب اآلن بالضيوف 

والزائريـن، يف أعقاب عملية الرتميـم املتأنية والدقيقة 

التـي تمـت عىل ثاث مراحـل وبدءاً من فرايـر 2017.

ويف هـذه املناسـبة، قـال سـعادة الشـيخ نـواف بـن 

جاسـم بن جـر آل ثانـي، رئيـس مجلـس إدارة كتارا 

للضيافـة: »يمثـل رافلز سـنغافورة جوهـرة الضيافة 

حيـث  الشـهرة.  فنادقنـا  مجموعـة  يف  الحقيقيـة 

خضـع الفنـدق لتجديـد دقيـق واسـرتاتيجي يمـزج 

بـني حداثـة التصميـم والطـراز املعمـاري للفندق مع 

الحفـاظ عـىل أصالتـه ومكانتـه كمعلـم مـن معالم 

سـنغافورة التاريخيـة. هذا ويعـد هذا الفنـدق التابع 

العامليـة،  الرئيسـية  اسـتثماراتنا  أكورمـن  لعامـة 

ونفتخـر بمـا حققنـاه مـع رشكائنا. ويعكـس فندق 

أصالـة  الحفـاظ عـىل  رافلـز سـنغافورة رؤيتنـا يف 

املعالـم العقاريـة حـول العالـم«.

وبـدوره علـق سيباسـتيان بازيـن، رئيـس مجلـس 

اإلدارة والرئيـس التنفيـذي لرشكة أكـور قائاً: »نحن 

سـعداء للغايـة بالرشاكـة مع رشكـة كتـارا للضيافة 

إلعـادة افتتاح فنـدق رافلز سـنغافورة الرمـزي الذي 

يعود رسـمياً إىل املدينة، مع تجديـده وإعادة تصميمه 

وإعـادة إحيائـه مـن جديـد. هذا هـو املكان الـذي بدأ 

فيـه كل يشء، ووفـاًء لجـذوره، يعيـد فنـدق رافلـز 

سـنغافورة ابتكار مفهـوم الرفاهيـة العاطفية. ومع 

انتهـاء الفنـدق من أعمـال الرتميـم والتجديـد والبدء 

يف الفصـل التـايل، تمهـد عـودة هـذا الـرصح الرائد إىل 

فنـادق ومنتجعـات رافلـز الطريـق لتوسـيع العامة 

التجاريـة؛ حيـث نقـدم نفس املسـتوى مـن الخدمة 

الفريـدة والخـرات املتميزة إىل وجهـات جديدة يف عدد 

من املـدن مثـل أودايبـور ولندن وبوسـطن«.

وقـال أنـدرو هامفريـز، الرئيـس التنفيـذي باإلنابـة 

كتـارا  لرشكـة  التنفيـذي  الرئيـس  بأعمـال  القائـم 

للضيافـة: »يرسنـا أن نعلـن عن إعـادة افتتـاح فندق 

رافلز سـنغافورة رسـمياً، وهو فندق مميز ومعروف. 

فنـدق رافلـز سـنغافورة واحـد مـن الفنـادق القليلة 

عـىل  عـرش  التاسـع  القـرن  يف  املتبقيـة  العظيمـة 

مسـتوى العالـم، وقد تـم ترميمه بعنايـة للحفاظ 

عـىل سـحره التاريخـي الفريد، مـع إعـداد تجارب 

اسـتثنائية لضيوفنا الكرام بفضـل االلتزام الصادق 

للضيافة«. مـن كتـارا 

ويوفـر رافلـز سـنغافورة الذي تـم إعادة تشـغيله 

األجنحـة،  جميـع  تضـم  فاخـرة  إقامـة  أماكـن 

 State عر تسـع فئـات أجنحـة متميـزة: أجنحـة

 Palm وأجنحـة   ،Courtyard وأجنحـة   ،Room

Resi- وأجنحـة   ،Personality وأجنحـة   ،Court

 Grand وأجنحـة   ،Promenade وأجنحـة   ،dence

 Residence أجنحة .Presidential وأجنحـة ،Hotel

وPromenade وStudio، هـي آخـر ثاثـة أجنحـة 

تمـت إضافتهـا إىل القائمة الحالية يف الفنـدق. وزاد 

إجمـايل عـدد األجنحـة مـن 103 إىل 115 جنـاح.

Raf- حديثـاً بمتجر Raffles Arcade  وتـم تجهيـز

العامـات  مـن  والعديـد  السـاحر   fles Boutique

بالتجزئـة. سيسـعد  للبيـع  املخصصـة  التجاريـة 

الضيـوف والسـكان املحليـون أيضـاً باستكشـاف 

املطاعـم واملرافق العامليـة يف رافلز سـنغافورة، بما 

يف ذلـك تعـاون املطاعم مع الشـيف آن صـويف بيك، 

صاحبـة مطعـم Maison Pic الحاصـل عـىل تصنيف 

بفرنسـا؛  فالينـس  يف  ميشـان  مـن  نجـوم  ثاثـة 

والشـيف  دوكاس،  آالن  املوقـر  الفرنـي  والشـيف 

جريمـي ليونج املشـهور بأكاتـه الصينيـة املبتكرة، 

سيستمر املسـافرون يف االسـتمتاع بالكوكتيل األشهر 

يف الفنـدق، وهـو Singapore Sling األصـي، إىل جانب 

الفـول  قشـور  قـذف  يف  املتمثلـة  الخالـدة  التقاليـد 

السـوداني عـىل األرض. 

يشـار إىل أنه تـم افتتاح فنـدق رافلز سـنغافورة ألول 

مرة يف عـام 1887، وأعلنته حكومة سـنغافورة نصًبا 

وطنًيـا بعـد قـرن مـن الزمـان يف عـام 1987، وقـد 

اكتسـب فنـدق رافلـز سـنغافورة عـىل مـر السـنني، 

اعرتاًفـا محلًيا ودولًيا باعتباره واحة لعشـاق السـفر. 

إنـه كنـز وطنـي بـني السـنغافوريني الذيـن يقدرون 

بعمـق أهميتـه التاريخيـة وتراثـه الفريـد. تـم إجراء 

أُغلـق  حيـث   1991 إىل   1989 مـن  األخـر  الرتميـم 

الفنـدق ملـدة عامـني ونصف.

 بورجنشتوك سيليكشن 
وتمتلـك كتارا للضيافـة ثاثة فنادق فاخـرة تنتمي 

إىل أكـر مجموعـة فنـادق فاخرة يف سـويرسا تحت 

سيليكشـن«،  »بورجنشـتوك  التجاريـة  العامـة 

وهـي فندق وسـبا رويـال سـافوي لـوزان، وفندق 

شـفايزرهوف بـرن أنـد ذا سـبا، وفنـادق ومنتجع 

اسـتثمرت  حيـث  لوسـرن.  بحـرة  بورجنشـتوك 

رشكـة كتـارا للضيافـة، صاحبـة مجموعـة فنادق 

بورجنشـتوك سيليكشـن، مليار فرنك سـويرسي يف 

هـذه الفنـادق التاريخيـة مرتقيًة بها إىل مستــوى 

ال مثيل له من الحداثة والفخامة.

وسـاهمت االسـتثمارات القطرية يف الفنـاق الثاثة يف 

خلـق 1100 وظيفـة جديـدة. وبفضل هذا االسـتثمار 

بورجنشـتوك  فنـادق  مجموعـة  أصبحـت  الكبـر، 

سيليكشـن واحـدة مـن أكـر مشـغي الفنـادق التي 

تضفـي معًنـى جديًدا للضيافـة الفاخرة يف سـويرسا. 

وترحـب الفنادق الثاثـة جميعها بالنـزالء يف مواقعها 

ذات التصميـم العـرصي املثـر، ومطاعمهـا الحائـزة 

ذات  الصحيـة  منتجعاتهـا  ومرافـق  جوائـز،  عـىل 

العاملي. املسـتوى 

وبالنسـبة لفنـدق وسـبا رويـال سـافوي لـوزان، فإن 

هـذا الفنـدق املذهـل ذا الــ5 نجـوم يحتوي عـىل 196 

غرفـًة وجناحـاً ويتمتـع بإطالـة رائعـة عـىل بحرة 

جنيـف. ويحظـى نـزالء الفنـدق بفرصـة االسـتمتاع 

بتجـارب رائعـة مثـل زيـارة املتحـف األوملبـي أو رحلة 

بالقـارب يف بحـرة جنيـف أو زيـارة حديقـة حيوانات 

أليفـة يف املزرعـة املحليـة. كمـا يمكـن للنـزالء اختيار 

الحصول عىل جلسـة يوجا يف حديقة الفندق الواسـعة.

ويقـع منتجـع بورجنشـتوك الشـهر عـىل ارتفـاع 

500 مـرت فـوق بحـرة لـورسن، وهـو أكـر منتجع 

يف سـويرسا ويضـم أربعـة فنـادق )بما يف ذلـك فندق 

وفنـدق  الصحـي،  ألبايـن  بورجنشـتورك  ومنتجـع 

مطاعـم،  و10   ،Taverne 1879 وفنـدق  بـاالس 

إىل مركـز طبـي يف  ومنتجعـني صحيـني، باإلضافـة 

 Medical Excellence Waldhotel الرابـع &  الفنـدق 

Health، وهـو أحـدث مـكان يف سـويرسا مخصـص 

للصحـة والرفاهيـة الطبيـة.

حققتها عبر تطوير وإدارة أيـــــــــــــــــــــــــقونات دولية وأخرى محلية 

»كتارا للضيافة«.. مكانــــــــــة فندقية عالمية 
آالف مفاتيح الغرف أضافتها  للقطاع عالميًا.. وتواصل التوسع
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حفالت الزفاف مع خدمات الريتز-كارلتون المتميزة

ويمكن للعروسـني االحتفـال بهذا اليـوم املميز مـع أحبائهم 
وسـط أجـواء محليـة أصيلـة، واالسـتمتاع بأفضـل خيارات 
املأكـوالت واملرشوبـات يف الدوحـة، بفضل مسـتوى الخدمات 

الفريـدة واألجـواء التي تـأرس القلوب.
  يلتـزم خـراء تنظيـم حفـات الزفـاف يف الريتز-كارلتـون، 
فبفضـل  الذاكـرة.  يف  ُتحفـر  احتفـاالت  بتوفـر  الدوحـة 
الريتـز- وخدمـات  التفاصيـل،  بكافـة  الشـديد  االهتمـام 

كارلتـون ذات املعايـر الذهبية، وصاالت االحتفـاالت الفريدة، 
وخيـارات الطعـام والـرشاب املتميزة، سـيتمكن العروسـان 
مـن مشـاركة هـذا اليـوم املميـز مـع العائلـة واألصدقـاء 
دون قلـق. أمـا ملـن يفضلـون االحتفـال يف منزلهـم الخاص، 

فسـيتمكن خـراء حفـات الزفـاف يف الريتز-كارلتـون مـن 
تحويـل منازلهـم وحدائقهـم إىل عالـم رائـع مـن العجائـب.

 ُتعتـر حفـات الزفـاف العربيـة يف الريتز-كارلتـون، الدوحة 
مهرجانـاً بحـد ذاتهـا، وذلـك بفضل العـروض الجديـدة التي 
تلبـي أصعـب املتطلبـات واألذواق، حتـى يف الحفـات التـي 
يتـم تنظيمهـا خارج الفنـدق. ُتعد قاعـة »املُختـرص« الخيار 
األمثـل للحفـات الصغـرة التـي تسـتضيف بـني 80 و250 
ضيفـاً، حيـث يمكن االختيار بـني البوفيه العائي، أو العشـاء 
مـن القائمـة. تختلـف األسـعار باختـاف خيـارات الطعام، 
الفاخـر  الزفـاف  حفـل  يشـمل عـرض  الحفـل.  وترتيبـات 
اسـتئجار القاعـة، مـع منصـة للرقـص، وإقامة للعروسـني 

غنـي،  فطـور  يليهـا  واحـدة،  لليلـة  جونيـور  جنـاح  يف 
حيـث يمكنهمـا إتمـام إجـراءات الخـروج يف وقـت متأخـر. 
وسـتتضمن الغرفـة كافـة املسـتلزمات الرومانسـية وأوراق 
الـورد املتناثرة، مـع كيك الزفـاف، وهدايا خاصة باملناسـبة.

 إىل ذلـك، ُتعـد قاعة »الوسـيل« التـي تبلغ مسـاحتها 12320 
قدمـاً مربعـة مثاليـة لحفـات الزفـاف الكبرة التـي ترتاوح 
أعدادهـا بـني 300 و700 شـخص، وتضـم القاعـة جدرانـاً 
عازلـة للصـوت، وركناً داخليـاً مخصصاً للتحضـرات. يمكن 
تقسـيم هـذه القاعـة الضخمـة إىل أربعة أقسـام متسـاوية 
باسـتخدام أكر لوحـات خاصة بتقسـيم القاعـات يف فنادق 
مزايـا  كافـة  »الوسـيل«  عـرض  يشـمل  األوسـط.  الـرشق 

عـرض »املختـرص« إال أن العروسـني يحصـان عـىل إقامة يف 
جنـاح تنفيذي رحـب، مع إمكانيـة الدخول إىل جنـاح تجهيز 
العـروس خـال الحفـل، والـذي يتضمـن محطـات للعنايـة 
بالشـعر واملاكيـاج، مـن السـاعة 12 ظهـراً حتـى منتصـف 
الليـل. باإلضافـة إىل ذلك، تحصـل العروس عىل جلسـة تدليك 
الريتز-كارلتـون لكامل جسـمها ملـدة 30 دقيقـة، خال يوم 

الزفاف.
 إن خدمـات الريتز-كارلتـون األسـطورية مصممـة لتلبيـة 
املختـص  العمـل  فريـق  ويعمـل  الضيـوف،  متطلبـات  كل 
بفنـون الطهـي والتمويـن جاهـداً لتنظيـم كافة املناسـبات 

واالحتفـاالت يف قطـر، حتـى ولـو كانـت خـارج الفنـدق.

وضعت حفالت الزفاف الفاخرة في الريتز-كارلتون، الدوحة معايير 
جديدة لألناقة والرومانسية مع مجموعة من األماكن التي يوفرها 

الفندق الستضافة حفالت الزفاف. ويقدم الريتز-كارلتون، الدوحة كافة 

مستلزمات وخدمات حفالت الزفاف بدءًا من حفالت الحنة للعروس 
وصواًل إلى حفالت خاصة للعريس، مع تخصصه في تنظيم أفضل 

حفالت الزفاف الفريدة.
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بشـكل  الخدمـات  أفضـل  تقديـم  وبهـدف 

متمّيـز، وااللتـزام املسـتمر بالجـودة والنوعية 

التدريبـات  توفـر  عـىل  نحـرص  العاليتـني، 

املكثفـة لجميـع املوظفـني يف »وينديـز« قطر، 

الكتسـاب املهـارات والخـرات الازمـة للعمل 

يف سلسـلة املطاعـم الشـهرة ولتوفـر أفضـل 

تجربـة من خـال خدمة العمـاء االسـتثنائية 

وينديز. لـدى 

الخطـوة مـن مجموعـة رشكات  تأتـي هـذه 

محمـد حمـد املانـع إيمانـاً منهـا باالقتصـاد 

القطـري وبرؤيـة قطـر 2030. وخـال كلمة 

ألقاهـا بمناسـبة افتتـاح الفـروع الجديـدة، 

العـام  املديـر  زهـرة،  عدنـان  السـيد  رصح 

ندخـل  »اليـوم  قطـر:  »وينديـز«  ملطاعـم 

والتوسـع  االنتشـار  مـن  جديـدة  مرحلـة  يف 

للعامـة التجاريـة »وينديـز« من خـال خطة 

مميـزة  تجربـة  تقديـم  إىل  تهـدف  متكاملـة؛ 

وجـودة طعـام وخدمـة عاليـة للزبائـن وهي 

تسـعى للوصـول إىل أكـر عـدد مـن العمـاء 

مـن خـال فروعنـا الثاثـة الحالية وسـنعمل 

بعدهـا عـىل افتتـاح فـروع أخـرى يف العديـد 

مـن املناطـق يف قطـر«.

يجـدر بالذكر أن سلسـلة مطاعـم »وينديز« 
ترتكـز  التـي  منتجاتهـا  بجـودة  تتميـز 
وهـي  واملنوعـة.  الطازجـة  املكونـات  عـىل 
تمتلـك أكثـر مـن 6600 مطعـم يف مختلـف 
أرجـاء العالـم. وتسـتثمر مجموعة رشكات 

وانتشـار  تطويـر  يف  املانـع  حمـد  محمـد 
هـذه العامـة التجاريـة يف قطـر مـن خال 
املنافسـة  عـىل  »وينديـز«  بقـدرة  ايمانهـا 
يعـّد  الـذي  القطـري  السـوق  يف  والريـادة 

سـوقاً حيويـاً ونشـطاً.

تعـد مجموعـة رشكات محمـد حمـد املانع من 

مجموعـات األعمـال الرائـدة يف قطـر واملنطقة 

وتقـوم بأنشـطة متنوعـة يف مختلـف مجـاالت 

األعمال منها السـيارات والعقـارات والخدمات 

العامـة باإلضافـة إىل املـواد الغذائية.

دعـم  يف  رئيسـياً  دوراً  املجموعـة  أدت  وقـد 

القطـري والتنمية املحلية وسـاهمت  االقتصاد 

بشـكل فعـال يف مواجهة آثـار الحصـار الحايل 

عـىل قطـر مـن خـال أنشـطتها ورشاكاتهـا 

لاسـتثمارات  جديـدة  مجـاالت  فتحـت  التـي 

نموهـا  املجموعـة  وتواصـل  واألعمـال. 

رشكات  أهـم  مـن  واحـدة  لتصبـح  املتصاعـد 

املنطقـة. يف  األعمـال 

ضمن خطتها التوسعية لتقديم أفضل الخدمات بشكل متميز

»وينديز« تفتتح المزيــــد مـن فـروعـها فـي قطـر

افتتحـت سلسـلة مطاعم »وينديز« العالميـة المزيد من الفروع في 
دولـة قطـر، مـن خالل خطة تطوير العالمـة التجارية التي تقوم بها 

مجموعـة شـركات محمد حمد المانع، المالكـة المتياز فرعي لمطاعم 
وينديز في قطر.

وبعـد النجـاح المميز الذي حققه الفـرع األول لمطعم »وينديز« في 
محطـة بتـرول األندلس في الدائري الثالث، تـم افتتاح فرعين جديدين 

فـي محطة بترول الجزيرة والمسـيلة لتكـون منتجات »وينديز« أقرب 
إلى كافـة المقيمين في قطر.



»وينديز« تفتتح المزيــــد مـن فـروعـها فـي قطـر
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منتجع شاطئ سيلين 
أحد منتجعات مروب يفوز بجائزة LUXURY OCEAN VIEW العالمية 

أعلن منتجع شاطئ سيلين أحد منتجعات مروب 
الفوز بجائزة LUXURY OCEAN VIEW العالمية، وبذلك 

يضيف المنتجع نقطة إضافية لرصيده القوي في 

حصد الجوائز وحجز مقعد في القمة. وجرى ذلك 
خالل حفل توزيع جوائز أفخم الفنادق حول العالم 

للعام 2019 في فنلندا أكتوبر الماضي.

 يقـدم منتجـع شـاطئ سـيلني أحـد منتجعـات مـروب، مزيًجـا مثالًيـا مـن 
الثقافـة والـرتاث، ويشـكل املنتجـع وجهـة مثاليـة للضيـوف الذيـن يبحثون 
عـن السـحر والـذي يجمـع بـني العرصيـة والتقليديـة، ويؤكـد هـذا الفـوز 

الكبـر موقعـه القـوي يف صناعـة الضيافـة يف قطـر.
وبهـذه املناسـبة قـال السـيد طـارق نـور، املديـر العام ملنتجع شـاطئ سـيلني 
»يرشفنـا أن نحظـى بالتقديـر، للعـام الثالـث عـىل التـوايل، وهذا يمثـل تتويجا 
لجهودنـا املتميـزة وابتكاراتنـا عـىل مـدار العـام، وذلك إلعـادة تعريـف مفهوم 
منتجـع الخمسـة نجـوم يف قطـر. أود أن أعـرب عـن تقديـري العميـق إلدارتنا 
ورشكائنـا وموظفينـا اللتزامهـم الثابـت بالتميز، وكذلـك لضيوفنـا الكرام عىل 
اختيـار منتجـع شـاطئ سـيلني، واملسـاهمة يف جعلـه وجهـة الرتفيـه األكثـر 

تفضيـًا يف قطـر للسـياح والعائات«. 
تقـدم  الفندقيـة، حيـث  الضيافـة  اإلنجـاز يف مجـال  قمـة  الجائـزة،  تمثـل 
اعرتافـا دوليـا، يصـوت عليـه الضيـوف واملسـافرون عـىل حـد سـواء. ويقع 
املنتجـع يف الجـزء الجنوبـي مـن قطـر، عـىل بعـد 45 دقيقـة فقط مـن قلب 
مدينـة الدوحـة، يتميز منتجع شـاطئ سـيلني الفريـد بمجموعـة متنوعة من 
املرافـق الرتفيهيـة ذات املسـتوى العاملـي، ويطـل عـىل مناظر خابـة، ويعتر 

وجهـة ترفيهيـة رائـدة يف قطـر للمسـافرين واملقيمـني عـىل حد سـواء.
كتـارا  تحـت مظلـة  فنـادق مـروب كمجموعـة مسـتقلة  تعمـل مجموعـة 
للضيافـة، وتديـر مجموعـة دوليـة مـن فنـادق البوتيـك الراقيـة والعامـات 
التجاريـة الحديثـة التـي تعتمـد يف تصميمهـا وضيافتها عىل الثقافـة املحلية. 
تديـر مجموعـة فنـادق مـروب حاليـاً فنـادق يف ثاثـة قطاعـات: »مـروب 
للفنـادق« و»مجموعـة برجنسـتوك« وعـدد مـن الفـادق الراقيـة املسـتقلة 

التـي ال تحمـل عامـة تجاريـة.
تضـم »مـروب للفنـادق« عـددا مـن الفنـادق املعـارصة التـي تقـدم أرقـى 
أسـاليب الضيافـة، كمـا تعكـس الثقافـة املحليـة والتقاليـد لتقـدم تجربـة 
أصيلـة ال مثيـل لهـا. وتقـدم »مجموعة برجنسـتوك« ضيافة سـويرسية من 
الدرجـة األوىل مـن خـال مرافقها الفخمـة ذات التصميـم املميز التـي تجمع 
بـني الحداثـة والعراقـة وتوفـر مرافقهـا الثاثـة خدمـات رفيعـة وحرصيـة 
ومصممـة لتتناسـب مـع رغبـات الـزوار. كمـا تديـر مجموعة فنـادق مروب 
سلسـلة مـن العقارات املسـتقلة الراقيـة يف قطـر، وتتميز هذه العقـارات بما 
تقدمـه مـن تجربـة ذات طابـٍع محـي ينعكـس يف التصميـم واملناظـر التـي 

عليها.  تطـل 
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منتجاتها تتميز بدقة الصنع والحداثة والذوق الرفيع

كاريتي تتألق بمجموعة لوكجري كولكشن تجمع بين الجلد األصلي العالي الجودة والقوة

يف  الواسـعة  خرتهـا  مـن  وانطاقـًا 
جميـع  تناسـب  التـي  النعـال  صناعـة 
بإطـاق  الرشكـة  قامـت   ، األذواق 
لتقـدم  كولكشـن  لوكجـري  مجموعـة 
بالراحـة  مصحوبـة  فاخـرة  تشـكيلة 
الامتناهيـة، وهـو األمـر الـذي أصبـح 
متوقعـاً من منتجـات كاريتـي. وتمتاز 
العربـي  للنعـال  كاريتـي  تشـكيلة 
بتصاميمهـا الفريـدة، حيـث تجمع بني 
الجلـد االصـي العـايل الجـودة والقـوة. 
باسـتخدام  التشـكيلة  وتتميـز  هـذا 
الغـزال  جلـد  مثـل  الجلـود  أفخـم 
الطبيعـي وجلد النعـام الطبيعـي لتعزز 
من الطابـع التقليـدي العربـي املعروف 
تماشـياً مـع فلسـفة كاريتـي. الجديـر 
ذكـره أن كاريتـي قـد وضعـت معيـاراً 

عاليـاً يف عالـم تصنيع النعـال خاصة يف 
تصاميـم الجلـود، حيـث تقـوم العامة 
التجاريـة بتشـغيل مدابـغ خاصـة بها 
ممـا  بهـا،  الخاصـة  الجلـود  وتجهيـز 
الفخـم  للتصميـم  مثاليـة  بيئـة  يوفـر 
تواصـل  لهـذا  لهـا.  مثيـل  ال  وبراعـة 
العامـة التجاريـة برقابـة صارمـة عىل 
جـودة منتجاتهـا وارتقـاء تصاميمهـا 
املتميـزة. عروضهـا  فلسـفة   إىل 

ويف هـذا السـياق قـال الشـيخ مبـارك 
مجلـس  عضـو  ثانـي  ال  ثامـر  بـن 
اإلدارة يف رشكـة ثامكـو :« بـكل تأكيـد 
الجلدي عنـرصاً  يعتر النعال الرجـايل 
أساسـياً يف أناقـة الرجال داخـل الوطن 
العربي بشـكل عـام ودولة قطر بشـكل 
خـاص، وقـد شـاركنا يف هـذا املعـرض 

والفكـر  الفهـم  تطويـر  بهـدف  املميـز 
عنـد النـاس باملنتجـات التـي نقدمهـا. 
 »: الشـيخ مبـارك  وعـن كاريتـي قـال 
تعطـي  التـي  الحرفيـني  قصـة  إنهـا 
عـىل  قـادرة  وتكـون  للـرتاث  قيمـة 
بمـرور  تـدوم  التـي  النعـال  تصميـم 
الوقـت، مصنوعـة من الشـغف اإليطايل 
ومعرفـة املـايض . نمـا كاريتـي بنجاح 
عىل مـر السـنني يف جميع أنحـاء العالم 
األكثـر  التجاريـة  العامـة  وأصبحـت 
شـهرة يف العالـم العربـي. واضـاف :«يف 
العقـود املاضيـة ، افتتـح كاريتـي عدًدا 
من صـاالت العـرض يف الخليـج العربي 
وحـددت املوزعـني ملنتجاتـه. تم نسـخ 
النمـط األصـي األول مـن قبـل العديـد 
لـم  ولكـن   ، التجاريـة  املـاركات  مـن 

ينجـح أي منهـا يف إعادة إنتـاج األنماط 
القريبـة مـن النسـخ األصليـة. تتضمن 
ثـروة كاريتـي مـن التقاليـد والتجربـة 
التعـرف  ويمكـن  لـه  مثيـل  ال  منتجـا 
الدقيـق  االهتمـام  إن  تمامـا.  عليـه 
الحرفيـون  يـزال  ال  التـي  بالتفاصيـل 
زوج  كل  عـىل  يطبقونهـا  كاريتـي  يف 
مـن النعـال ليـس أقـل أهميـة. مؤكـدا 
لألحذيـة  اإليطاليـة  الصناعـة  بـأن 
والنعـال خاصـة تلقـى رواجـا واقبـاال 
كبـرا يف قطـر وذلك ألنهـا تتميـز بدقة 
الصنـع والحداثة والـذوق الرفيـع، كما 
جودتهـا  مـع  تتناسـب  اسـعارها  ان 
باعتبارهـا مـن املنتجات طويلـة العمر.

ونوه قائـا : ان الرشكة تقـدم لعمائها 
خدمـة Custom Order  وهـي خدمـات 

للعمـاء  تتيـح  بحيـث  الطلـب  حسـب 
حسـب  النعـال  تصميـم  يف  الفرصـة 

الخاصـة«. اذواقهـم 
واختتـم حديثـه قائـا :»نحـرص عـىل 
إىل  إضافـة  للزبائـن،  تقديرنـا  إبـداء 

املتعـددة  بضاعتنـا  بمناحـي  التعريـف 
الجماهـر  والتـي تعـد بإرضـاء كافـة 
نعـرف  أن  قيـم  ألمـر  وإنـه  قطـر.  يف 
الجمهـور بشـغفنا يف عالـم األحذية من 

خـال هـذا الـرصح الكبـر«.

شـركة ثامكو الوكيـل الحصري المعتمد في 
قطـر لكاريتي، وهي عالمـة تجارية ايطالية رائدة 

فـي مجال النعـال عالية الجودة في العالم 
العربي. تأسسـت شـركة ثامكو عام  1965 

ولديهـا 5 فروع في قطـر وهم  المرخية وطريق 
سـلوي وام صالل محمد والجلف مول و فندق 

النجـادة والجديـر بالذكر ان اول قطعة تم 
بيعهـا كانت في عام 1954.
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في قائمة أفضل شركات الطيران من حيث طاقم الضيافة

»القطـريـة« ضمـن الــ 10 الكبـار عـالميًا

الكبـار  العربـي ضمـن العـرشة  وانفـردت »القطريـة« بالحضـور عـىل املسـتوى 
يف القائمـة التـي تصدرتهـا الخطـوط الجويـة السـنغافورية، فيمـا جـاء باملرتبـة 
الثانيـة رشكـة »غـارودا اندونيسـيا« وهي رشكـة الطـران الوطنية يف إندونيسـيا، 
وجـاءت باملرتبـة الثالثـة رشكـة خطـوط أول نيبـون الجويـة )ANA( وهـي أكـر 
رشكـة الطـران يف اليابـان، ثـم شـغلت املرتبـة الرابعـة الخطـوط الجويـة الدولية 
التايانديـة، وحلـت باملرتبـة الخامسـة رشكة ايفا للطـران وهي ثانـي أكر رشكة 
طـران تايوانيـة، ثـم باملرتبة السادسـة رشكـة »كاثي باسـيفيك« ومقرهـا هونغ 
كونـغ والتـي تمتلـك الخطـوط الجويـة القطرية حصـة تبلـغ %10 من أسـهمها، 
وجـاءت باملرتبـة السـابعة خطـوط طـران هاينـان الصينيـة، وباملرتبـة الثامنـة 
القطريـة،  الجويـة  الخطـوط  التاسـعة  وباملرتبـة  اليابانيـة،  الجويـة  الخطـوط 

وباملرتبـة العـارشة الخطـوط الجويـة الصينيـة.
وحـازت الخطـوط الجويـة القطريـة عـىل جائـزة أفضـل رشكـة طـران يف العالم 
خـال حفـل توزيـع جوائـز سـكاي تراكـس العامليـة 2019. كمـا حصـدت الناقلة 

الوطنيـة لدولـة قطـر جائـزة أفضـل رشكـة طـران يف الـرشق األوسـط، وجائـزة 
أفضـل درجـة رجـال أعمـال يف العالـم، وجائـزة أفضـل مقعـد عـىل درجـة رجـال 
األعمـال عـن مقاعـد كيـو سـويت. وأصبحـت الناقلـة القطريـة رشكـة الطـران 

الوحيـدة التـي تفـوز بجائـزة أفضـل رشكـة طـران يف العالـم خمـس مرات.
وتشـّغل الخطـوط الجوية القطريـة، إحـدى أرسع رشكات الطران نمـواً يف العالم، 
أسـطول طائـرات حديثـا يضم أكثر مـن 250 طائـرة تتجه إىل أكثر مـن 160 وجهة 
عامليـة عـر مقـر عملياتها يف مطـار حمد الـدويل. وأطلقـت الناقلة الوطنيـة لدولة 
قطـر رحاتهـا مؤخـراً إىل كل مـن الربـاط يف املغـرب، وإزمـر يف تركيـا، ومالطـا، 
ودافـاو يف الفلبـني، ولشـبونة يف الرتغـال، ومقديشـو يف الصومـال، ولنـكاوي يف 
2019، وإىل  ماليزيـا، فيمـا ستدّشـن رحاتهـا إىل غابـورون يف بوتسـوانا بنهايـة 

لوانـدا يف أنجـوال وأوسـاكا يف اليابـان يف 2020.
وخـال السـنة املاليـة املاضية نمـت العائـدات اإلجماليـة وغرها من مصـادر الدخل 
التشـغيي لـدى الخطـوط الجويـة القطريـة بنسـبة 14 % عـىل نحـو سـنوي، فيما 

ارتفعـت العوائـد مـن املسـافرين بنسـبة 14.3 %، مع نمو السـعة )املقاعـد املتاحة 
لـكل كيلومـرت( بنسـبة 13.5 %، كما نمـت عائدات الشـحن الجوي بنسـبة 16.8 % 
مع نمو سـعة الشـحن الجوي »األطنـان املتاحة لـكل كيلومرت« بنسـبة 11.8 % عىل 
نحـو سـنوي، فيمـا شـهدت العائـدات مـن القطرية لطائـرات رجـال األعمـال نمواً 

كبـراً بواقـع 18.4 %، مقارنة بالسـنة املالية السـابقة.
للناقلـة  االسـتثمارية  االسـرتاتيجية  اسـتمرت  املاضيـة،  املاليـة  السـنة  وخـال 
بالنمـو، حيـث اسـتحوذت عىل 5 % مـن إجمايل رأس املـال املعلـن يف خطوط جنوب 
الصـني الجويـة. ولـدى الناقلـة اسـتثمارات يف رشكات طـران عاملية، مثـل طران 
إيطاليـا وكاثـي باسـيفيك واملجموعـة الدوليـة لـرشكات الطـران وجيـت سـويت 

والتام.
ويبلـغ إجمـايل اسـتثمارات مجموعة الخطـوط الجويـة القطريـة 16.1 مليار ريال 
قطـري »4.4 مليـار دوالر أمركـي« يف الطائـرات وغرهـا من األصـول مثل رشكات 

الطـران العاملية خـال العام املـايل 2018 / 2019.

كتب-  سعيد حبيب 
حلت الخطوط الجوية القطريـة ضمـن الـ 10 الكبار 

 Ceo World magazine عالميـا في تصنيف أفضل مجلة

العالمية ألفضل شركات الطيران في العالم من 
حيث طاقم الضيافة، وجاءت »القطرية« 

في المرتبة الـتاسعة عالميا في القائمة التي 

تستند في تصنيفها إلى معايير: الضيافة والود 
وحماس الموظفين وكفاءة المضيفين ومدى 

االهتمام بالركاب.




