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سفر وضيافة

السياحة تتجاوز التحديات وتواصل اإلنجازات
القطاع يدعم خطط تنويع االقتصاد الوطني

القطاع  استطاع  ـ [:  الدوحة 
كبيرة  إنــجــازات  يحقق  إن  السياحي 
تتعرض  الــذي  الجائر  الحصار  رغــم 
لـــه قــطــر مــنــذ الــخــامــس مـــن يــونــيــو 
الماضي، وذلك بدعم اتخاذ مجموعة 
من المبادرات الرائدة والتي ساهمت 
في تنويع األسواق المصدرة للسياحة 
إلى قطر والتي أصبحت أكثر الدول 

انفتاحاً في المنطقة، ويساهم القطاع 
في دعم خطط الدولة لتحقيق التنوع 

االقتصادي.
واإلحصائيات  األرقــام  لغة  وتمثل 
حيث  السياحة،  نمو  على  دليل  خير 
ســـجـــلـــت الـــســـيـــاحـــة الــــروســــيــــة إلـــى 
بلغ  فيما   ٪٤٠٠ بمعدل  زيـــادة  قطر 
 ٪٢٧ الصين  مــن  ــــزوار  ال أعــــداد  نمو 

من ٢٠١٨،  األول  الربع  خالل  وذلــك 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــضــاعــف مــعــدالت 
استقطاب السياح من عدد كبير من 

الدول األوروبية واألسيوية. 
للسياحة  الــعــامــة  الهيئة  وتمكنت 
بالتعاون مع شركائها في القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص، الـــحـــد مـــن تــأثــيــر 
الـــحـــصـــار عـــبـــر تــنــفــيــذ ســلــســلــة من 

الــســيــاســات الــتــي اســتــهــدفــت تبسيط 
إجـــــــــراءات الـــتـــأشـــيـــرات والـــتـــي كــان 
أبرزها إعفاء مواطني ٨٠ جنسية من 

تأشيرة الدخول.
البحرية  السياحة  مــوســم  وخـــالل 
ميناء  استقبل  مــؤخــراً،  اختتم  الــذي 
الـــدوحـــة  ٦٥ ألـــف زائــــر بــيــن أطقم 

وركاب، بنسبة نمو بلغت ٣٩٪. 

عبد اهللا بن ناصر تركي السبيعي:

عبد  السيد  ســعــادة  قــال  ـ [:  الــدوحــة 
الهيئة  رئيس  السبيعي،  تركي  ناصر  بن  اهللا 
رؤيــة  مــن  الــمــدنــي: “بــدعــم  للطيران  العامة 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
 ، اهللا“  المفدى ”حفظه  البالد  أمير  ثاني  آل 
مكانة  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  تــدرك 
االقتصاد  مكونات  في  ودوره  الطيران  قطاع 
الَقطري لما يقدمه من إمكانات تساهم في 
دفع عجلة النمو االقتصادي عبر خلق فرص 
عمل جديدة، وتسهيِل حركِة التجارة العالمية 

وتحفيز القطاعات االقتصادية الحيوية“ .
ــــحــــرص عــلــى  أضـــــــاف ســـعـــادتـــه : “ن
االلتزام بالعمل ضمن استراتيجية الدولة 
وبما  الــمــدى،  وبعيدة  قريبة  وخططها 
 ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة  مع  يتماشى 

التي  والمشاريع  البرامج  خالل  من 
البشرية  التنمية  تحقيق  تضمن 

واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 

توجهات  ومــواكــبــة  مــســتــدام،  بشكل  والبيئية 
واالرتــقــاء  االستراتيجية  ومشاريعها  الــدولــة 
بــقــطــاع الــطــيــران الــمــدنــي مــن حــيــث تطوير 
الــمــرافــق وجـــودة الــخــدمــات وانــتــهــاج سياسة 
التوسع واالنفتاح على العالم من خالل توثيق 
تعنى  التي  الدولية  المنظمات  مــع  العالقات 
قطر  وانضمام  والمطارات  الطيران  بشؤون 
إلى كافة مواثيق النقل الجوي الدولي وتوقيع 
اتفاقيات ثنائية مع العديد من 

الدول إقليمياً ودولياً“ .

ص ٢ ـ ٥

خطط الطيران المدني تعزز
التنمية وتواكب رؤية ٢٠٣٠

رص ق بر ي و ج ع
عمل جديدة، وتسهيِل حركِة التجارة العالمية

وتحفيز القطاعات االقتصادية الحيوية“ .
عــلــى ــــحــــرص أضـــــــاف ســـعـــادتـــه : “ن
االلتزام بالعمل ضمن استراتيجية الدولة
وبما الــمــدى،  وبعيدة  قريبة  وخططها 
،٢٠٣٠ الوطنية قطر  رؤيــة  مع  يتماشى 

التي والمشاريع  البرامج  خالل  من 
البشرية التنمية  تحقيق  تضمن 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة

ن ي ع ي ي
الدول إقليمياً ودولياً“ .

٥ ص٢ ـ

كـــتـــارا  شـــركـــة  أعـــلـــنـــت  ـ [:  الــــدوحــــة 
السوق  في  توسعاتها  مواصلة  عن  للضيافة 
الــمــحــلــي اســـتـــعـــداًدا الســتــضــافــة مــونــديــال 
تطوير  على  الشركة  تعمل  حيث   ٢٠٢٢
الــعــديــد مـــن الــمــشــروعــات الــفــنــدقــيــة 
سلوى  شــاطــئ  مجمع  تشمل  والــتــي 
والمتوقع افتتاحه خالل عام ٢٠١٩، 
ومــنــتــجــع وســـبـــا الــمــســيــلــة وســيــتــم 
تــدشــيــنــه خـــالل الــربــع األخــيــر من 

العام الجاري، وأبراج كتارا في لوسيل والذي سيتم 
افتتاحه في ٢٠٢١، باإلضافة إلى أن الشركة تخطط 
لتجديد فندقي ماريوت الدوحة وموفنبيك. . وقال 
سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس 
إلى  رؤيتنا  ”تــهــدف  للضيافة:  كــتــارا  إدارة  مجلس 
تغيير عالم الضيافة من خالل االستثمار واالبتكار، 
والتي من شأنها أن تترك إرثاً بارزاً لألجيال القادمة 

بما يواكب رؤية قطر التنموية ٢٠٣٠“.

ص ١١

الدوحة ـ [: استطاع  مطار حمد الدولي أن 
العام  من  األول  الربع  خالل  عالمية  إنجازات  يحقق 
٢٠١٨، مستكمالً ما سجله من تميز خالل عام ٢٠١٧ 
العالم،  فــي  نــمــواً  الرئيسية  الــمــطــارات  أســـرع  كــأحــد 
حيث حاز المطار على تصنيف خامس أفضل مطار 
في العالم و رابع أفضل مطار للتسّوق في العالم من 

جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات ٢٠١٨.
وقــــال الــمــهــنــدس بـــدر مــحــمــد الــمــيــر، الــرئــيــس 

الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات فـــي مـــطـــار حــمــد الـــدولـــي: 
ــتــمــيــز مـــطـــار حـــمـــد الــــدولــــي بـــمـــا يـــقـــدمـــه مــن  ”ي
خـــدمـــات مـــن فــئــة الــخــمــس نــجــوم لــلــمــســافــريــن، 
وبـــدقـــتـــه فـــي الـــمـــواعـــيـــد، ونـــظـــافـــتـــه، وهــنــدســتــه 
التي  التجزئة  متاجر  وخيارات  الرائعة،  المعمارية 
هذا  وكل  بالفنون،  الخاص  وبرنامجه  تضاهى،  ال 

. ذاته“  بحد  وجهة  المطار  من  يجعل 

ص ٦ ـ ٩

الدوحة ـ [: أكد السيد عمر حسين 
”مجموعة  لـــ  التنفيذي  الرئيس  الــفــردان، 
لحضرة  الــرشــيــدة  الــقــيــادة  أن  الـــفـــردان“، 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
اهللا“،  ”حفظه  المفدى  البالد  أمير  ثاني، 

السياحي  القطاع  دعــم  في  جهداً  تألو  ال 
النمو  مــن  جــديــدة  حقبة  ودخـــول 

ــتــنــوع  االقــــتــــصــــادي، قـــوامـــهـــا ال
واالبتكار.

وقــــــال فــــي حــــــوار خـــــاص لـــ 
[ : “نلتزم في ”مجموعة 
الفردان“ بدعم التوجه الوطني 

نــــحــــو تــــعــــزيــــز ســمــعــة 
قـــــــطـــــــر كـــــــإحـــــــدى 

أكـــثـــر الـــوجـــهـــات 
ـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة  ال
الــــــــفــــــــاخــــــــرة 
الـــمـــفـــضـــلـــة، 
مـــــــن خـــــالل 
مــــشــــاريــــعــــنــــا 

الـــراقـــيـــة الــتــي 
تــــــســــــهــــــم فــــي 

رســـــــــــــــــــــــم 

والضيافة،  السياحة  قطاع  مستقبل  مالمح 
أهداف  لترجمة  أساسية  دعامة  بات  الذي 
رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠“ . وأشار الفردان 
إلـــى أن مــجــمــوعــة الـــفـــردان تــتــطــلــع قــدمــاً 
المشاريع  بأفخم  القطري  السوق  رفــد  إلــى 
يطغى  الـــتـــي  الــفــنــدقــيــة 
العمارة  سحر  عليها 
العربية التقليدية 
وفــــــــــخــــــــــامــــــــــة 
الــــــــخــــــــدمــــــــات 

العصرية.

ص ٢٠ و ٢١

كتارا للضيافة تواصل توسعاتها استعداداً لمونديال ٢٠٢٢

حمد الدولي أسرع المطارات نمًوا في العالم

مجموعة الفردان تستثمر في الفنادق الفاخرة
السياحة لم تتأثر بالحصار ..عمر الفردان:الشركة تمتلك وتدير أرقى الفنادق والمنتجعات

السياحي القطاع  دعــم  في  جهداً  تألو 
النمو  مــن  جــديــدة  حقبة  دخـــول 

ــتــنــوع  قــــتــــصــــادي، قـــوامـــهـــا ال
البتكار.

وقــــــال فــــي حــــــوار خـــــاص لـــ 
: “نلتزم في ”مجموعة  ]
فردان“ بدعم التوجه الوطني 

حــــو تــــعــــزيــــز ســمــعــة 
ــطـــــــر كـــــــإحـــــــدى 

ـثـــر الـــوجـــهـــات 
ـســـــيـــــاحـــــيـــــة 
ـــفــــــــاخــــــــرة 
مـــفـــضـــلـــة، 
ــــن خـــــالل 
ـشــــاريــــعــــنــــا 

راقـــيـــة الــتــي 
ســــــهــــــم فــــي

ســـــــــــــــــــــــم

يطغى  الـــتـــي  الــفــنــدقــيــة 
العمارة  سحر  عليها 
العربية التقليدية 
وفــــــــــخــــــــــامــــــــــة 
الــــــــخــــــــدمــــــــات 

العصرية.

ص ٢٠ و ٢١

من  عدد  قال  ـ [:  الدوحة 
مــديــري فــنــادق الــدوحــة أن قطاع 
الضيافة يقدم خصومات تصل إلى 
ونوهوا  رمضان،  شهر  خالل   ٪٣٠

ـــعـــروض تــشــمــل الــغــرف  إلــــى أن ال
واألجـــنـــحـــة الــفــنــدقــيــة وخـــدمـــات 
اإلفـــطـــار والــســحــور بــاإلضــافــة إلــى 

النوادي الصحية.

الرمضانية  الــخــيــام  أن  أضــافــوا 
والــمــطــاعــم الــفــنــدقــيــة تــســاهــم في 
زيــــــادة إيــــــــرادات قـــطـــاع الــضــيــافــة 
أن  مؤكدين  رمضان،  شهر  خــالل 

أرقى  تقديم  في  تتنافس  الفنادق 
الخدمات الستقطاب الضيوف في 
الكبيرة  الفندقية  الــتــوســعــات  ظــل 

التي يشهدها السوق المحلي.
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 الهيئة تبرم اتفاقيات إستراتيجية مع دول إقليمية وعالمية

الهيئة  اســتــطــاعــت   :] ـ  الـــدوحـــة 
كبيٍر  عدٍد  توقيع  المدني  للطيران  العامة 
لتعزز  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من 
ـــجـــوي لــلــخــطــوط  بـــذلـــك حـــقـــوق الــنــقــل ال
وتشير  وعالمياً،  إقليمياً  القطرية  الجوية 
الهيئة  مواصلة  إلى  الحثيثة  الجهود  هذه 

مسيرتها الرائدة في قطاع النقل الجوي.

مباحثات مع إيكاو

ونــــرصــــد خـــــالل هـــــذا الـــتـــقـــريـــر بــعــض 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم والمناقشات 
شملت  والتي  مؤخراً  الهيئة  أجرتها  التي 
للطيران  الدولية  المنظمة  مع  مباحثات 
الــمــدنــي ”إيــــكــــاو“، حــيــث اجــتــمــع ســعــادة 
السبيعي  تــركــي  نــاصــر  بــن  عــبــداهللا  السيد 
الــمــدنــي،  لــلــطــيــران  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس 
أليو  بينارد  أولومويوا  الدكتور  سعادة  مع 
للطيران  الدولية  المنظمة  مجلس  رئيس 
سعادة  مــع  اجتمع  كما  ”إيــكــاو“،  المدني 
الــدكــتــورة فــانــغ لــيــو، أمــيــن عــام المنظمة 
وقد  ”إيــكــاو“،  المدني  للطيران  الدولية 
حــضــر االجــتــمــاعــيــن ســـعـــادة الــســيــد فهد 

كافود سفير الدولة في كندا.
 كما اجتمع رئيس الهيئة العامة للطيران 
الــمــدنــي، مـــع مــمــثــلــي االتـــحـــاد اإلفــريــقــي 
االتــحــاد  وممثلي  ”إيـــكـــاو“،  منظمة  فــي 
باإلضافة  (إيــكــاو)،  منظمة  في  األوروبــي 
منظمة  في  الالتينية  أمريكا  ممثلي  إلــى 
السيد  ســـعـــادة  بــحــضــور  وذلــــك  (إيــــكــــاو)، 
فهد كــافــود سفير الــدولــة فــي كــنــدا، وقد 
ناقشت هذه االجتماعات آخر المستجدات 
المتعلقة بالطيران المدني في العالم وفي 

منطقة الخليج.
السيد  سعادة  اجتمع  أخــرى،  جهة  من 
مؤخراً  السبيعي  تركي  ناصر  بن  عبداهللا 
المدير  رحــمــة،  خليفة  محمد  السيد  مــع 
ــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة  اإلقـــلـــيـــمـــي لــمــكــتــب ال
ــلــطــيــران الـــمـــدنـــي (إيــــكــــاو) فـــي الــشــرق  ل
مناقشة  االجتماع  خــالل  جــرى  األوســـط، 
آخــــر الــمــســتــجــدات الــمــتــعــلــقــة بــالــطــيــران 
الــمــدنــي فــي الــعــالــم وفـــي منطقة الــشــرق 
التعاون  سبل  لبحث  باإلضافة  األوســـط، 

بين الهيئة ومنظمة ”إيكاو“.

تعاون قطري عماني

للطيران  الــعــامــة  الــهــيــئــة  ووقــعــت  هـــذا 
بتعديل  يقضي  بــروتــوكــول  عــلــى  الــمــدنــي 
بين  الــجــوي  النقل  اتفاقية  أحــكــام  بعض 
قطر وسلطنة ُعمان الشقيقة، ويمنح هذا 
للناقالت  التشغيلية  المرونة  البروتوكول 
حسب  الــســوق  أســعــار  تحديد  فــي  الوطنية 
الــعــرض والــطــلــب، ويــشــار إلـــى أن حقوق 
مفتوحة  الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن  الــنــقــل 
بـــالـــحـــريـــات الـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة لــلــركــاب 

والشحن.
ووّقـــــع عــلــى الــبــروتــوكــول عـــن الــجــانــب 
ناصر  بن  عبداهللا  السيد  سعادة  القطري 
تـــركـــي الــســبــيــعــي رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
الُعماني  الجانب  وعــن  الــمــدنــي،  للطيران 
الزعابي  ناصر  بن  محمد  الدكتور  سعادة 
للطيران  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
الـــمـــدنـــي الـــعـــمـــانـــي، كــمــا تـــم عــقــد جــولــة 
مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة تــنــاول فــيــهــا الــطــرفــان 
مجال  فــي  الــتــعــاون  تعزيز  سبل  مناقشة 

الطيران المدني بين قطر وُعمان.

اتفاقية مع بنما

هــــــذا ووقــــعــــت دولـــــــة قـــطـــر اتــفــاقــيــة 

لفتح  بنما،  جمهورية  مــع  جوية  خــدمــات 
عن  االتفاقية  وقــع  البلدين،  بين  األجـــواء 
دولـــــة قــطــر ســـعـــادة الــســيــد عـــبـــداهللا بن 
العامة  الهيئة  رئيس  السبيعي  تركي  ناصر 
لــلــطــيــران الــمــدنــي، وعـــن الــجــانــب البنمي 
ســعــادة الــســيــدة مــاريــا لــويــزا نــافــرو نائبة 
وتنص  بنما.  في  الخارجية  الشؤون  وزير 
االتـــفـــاقـــيـــة عــلــى فــتــح األجـــــــواء لــلــنــاقــالت 
غير  عدد  لتسيير  البلدين  كال  في  الوطنية 

محدود من رحالت الركاب والشحن بين 

قطر وبنما وبكامل حقوق النقل.

شراكة مع الكويت

للطيران  الــعــامــة  الــهــيــئــة  وبــحــثــت  هـــذا 

بن  عبداهللا  السيد  سعادة  برئاسة  المدني 

العامة  اإلدارة  مــع  السبيعي  تــركــي  نــاصــر 

الشيخ  برئاسة  الكويتي  المدني  للطيران 

الكويت  دولــة  في  الصباح  الحمود  سلمان 

سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين 
فـــي مـــجـــاالت الـــطـــيـــران الــمــدنــي والــنــقــل 

الجوي.
للطيران  الــعــامــة  الــهــيــئــة  رئــيــس  وقــــال 
المدني إن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز 
سبل العالقات الثنائية بين البلدين وتطوير 
الــتــعــاون فــي مــجــاالت النقل الــجــوي. كما 
أعـــرب عــن ســعــادتــه بــالــتــعــاون ومــشــاركــة 
الـــجـــانـــب الــكــويــتــي مــــؤخــــراً فـــي مــعــرض 
نجاحاً  القى  الــذي  األول  للطيران  الكويت 
في نسخته األولى، موضحاً أن هذا النجاح 
للدخول  مهيأة  الكويت  بأن  رسالة  أعطى 
في  الــطــيــران  ســوق  فــي  رئيسي  كمنافس 

المنطقة.

مباحثات قطرية أردنية

مباحثات  جلسة  مؤخراً  وانعقدت  هــذا 
العامة  الهيئة  في  ممثلة  قطر  دولــة  بين 
لــلــطــيــران الـــمـــدنـــي، والــمــمــلــكــة األردنـــيـــة 
الطيران  تنظيم  هيئة  في  ممثلة  الشقيقة 
الــمــدنــي األردنــــــي، تــنــاولــت تــعــزيــز النقل 
الجوي بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون 
الــمــشــتــرك فـــي مــجــال الــطــيــران الــمــدنــي 

والمطارات.

المباحثات  في  قطر  دولة  وفد  وترأس 
ســـعـــادة الــســيــد عـــبـــداهللا بـــن نــاصــر تــركــي 
للطيران  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس  السبيعي 
ـــــي ســعــادة  الــمــدنــي، وعـــن الــجــانــب األردن
الـــكـــابـــتـــن هــيــثــم مــيــســتــو رئـــيـــس مــجــلــس 

مفوضية الطيران المدني.
وانــتــهــت الــمــبــاحــثــات بــتــوقــيــع مــذكــرة 
البلدين،  بين  النقل  حقوق  لزيادة  تفاهم 
الجوية  للخطوط  الــمــذكــرة  تتيح  بحيث 
الــقــطــريــة زيــــــادة رحـــــالت الــــركــــاب بين 
أسبوعية،  رحلة   ١٢ إلــى  وعــّمــان  الــدوحــة 
إلى  الجوي  الشحن  رحالت  زيــادة  وكذلك 

٧ رحالت أسبوعية.
تحديث  أهمية  على  الطرفان  اتفق  كما 
اتــفــاقــيــة الــخــدمــات الــجــويــة الــمــوقــعــة بين 
البلدين في العام ١٩٧٦، وقضت المذكرة 

بتنفيذها.

دعم العراق

المدني  للطيران  العامة  الهيئة  وأعلنت 
نحو  خطوات  اتخاذ  في  البدء  عن  مؤخراً 
للنهوض  الـــالزم  الــدعــم  وتقديم  الــتــعــاون 
جمهورية  فــي  الــمــدنــي  الــطــيــران  بــقــطــاع 
الــــعــــراق الــشــقــيــقــة. وذكــــــرت الــهــيــئــة أن 
لــمــا حققته  هـــذه الــخــطــوة تــأتــي تــعــزيــزاً 
الــخــطــوط الــجــويــة الــعــراقــيــة مــؤخــراً، بما 
على واقع النقل الجوي في  ينعكس إيجاباً 
العراق والمنطقة، وفي إطار سعي الهيئة 
وتــبــادل  الــتــعــاون  ســبــل  لــتــعــزيــز  المستمر 
الـــخـــبـــرات فـــي مـــجـــال الـــطـــيـــران الــمــدنــي 
الشقيقة  الــــدول  كــافــة  فــي  نــظــيــراتــهــا  مــع 

والصديقة. 
جاء هذا اإلعالن خالل الزيارة الرسمية 
فنجان  كاظم  السيد  سعادة  بها  قــام  التي 
ـــــر الــنــقــل فـــي جــمــهــوريــة  الــحــمــامــي وزي
إلى  لــه  الــمــرافــق  والــوفــد  الشقيقة  الــعــراق 
سعادة  خاللها  التقى  والــتــي  قــطــر،  دولـــة 
وزيــر  السليطي  ســيــف  بــن  جــاســم  الــســيــد 
الــمــواصــالت واالتــصــاالت، وســعــادة السيد 
رئيس  السبيعي  تركي  ناصر  بــن  عــبــداهللا 
وتــّمــت  الــمــدنــي،  لــلــطــيــران  الــعــامــة  الهيئة 
مــنــاقــشــة أوجـــــه الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن 

الشقيقين في مجاالت النقل الجوي.

ــــان ــــم ـــــجـــــوي بــــيــــن قــــطــــر وُع ـــــي الــــنــــقــــل ال ـــز الـــــتـــــعـــــاون ف ـــزي ـــع ـــت ـــــول ل ـــــوك ـــــروت  تــــوقــــيــــع ب

ــــــمــــــا وبــــــن قــــــــطــــــــر  بــــــــيــــــــن  األجــــــــــــــــــــــــــــواء  ـــــــح  ـــــــت ـــــــف ل اتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــة   

ــــــــــاو“ ــــــــــك ”إي ــــــــــع  م ـــــة  ـــــق ـــــط ـــــن ـــــم ـــــال ب ـــــــــران  ـــــــــطـــــــــي ال ــــــــــة  ــــــــــالم وس ـــــــــــــن  أم ــــــحــــــث  ــــــب ت ـــــــطـــــــر  ق   

واألردن  ـــر  ـــط ق ـــن  ـــي ب الــــجــــوي  والــــشــــحــــن  ـــن  ـــري ـــاف ـــس ـــم ال ـــــــالت  رح زيــــــــادة    

 السبيعي يلتقي المدير اإلقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو

  السبيعي خالل لقائه مع الدكتورة فانغ ليو

 مباحثات بين قطر واألردن لتعزيز النقل الجوي

 خالل توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون في النقل الجوي بين قطر وُعمان

 قطر وبنما توقعان اتفاقية لفتح األجواء

 خالل اجتماع رئيس هيئة الطيران المدني مع ممثلي االتحاد األوروبي في إيكاو

األحد 4 رمضان 1439 هـ - 20 مايو 2018 م 2 سفر وضيافةسفر وضيافة  

ملحق خاص

يصدر عن شركة الخليج للنشر والطباعة

اإلصدارات الخاصة

رئيس مجلس اإلدارة

عبداهللا بن خليفة العطية

رئيس التحرير

صالح بن عفصان العفصان الكواري

مدير التسويق واالتصال

حـســــن عـلـي

التحرير

عـاطــف الجـــبالي

اإلخراج الفني والتنفيذ

شــــريـف أديـــــــب

طبعت بمطابع

سفر وضيافةسفر وضيافة

       قطر 
والكويت 

تبحثان سبل 
تعزيز التعاون 
في النقل الجوي

 قطر والكويت تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
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شراكة استراتيجية بين قطر واإليكاو
وزير المواصالت يفتتح المكتب الدائم في المنظمة

مــن جــهــتــه، أشـــار ســعــادة 
الـــســـيـــد عــــبــــداهللا بــــن نــاصــر 
الهيئة  رئيس  السبيعي  تركي 
الـــعـــامـــة لـــلـــطـــيـــران الــمــدنــي 
إلـــى اإلضـــافـــة الــنــوعــيــة الــتــي 
ســـيـــقـــدمـــهـــا هــــــذا الــمــكــتــب 
لــصــنــاعــة الـــطـــيـــران الــمــدنــي 
فـــي دولــــة قــطــر مـــن خــالل 
والفعالة  الــدائــمــة  المشاركة 
فــــــــي كـــــــافـــــــة الــــفــــعــــالــــيــــات 
تقيمها  الـــتـــي  والــــمــــبــــادرات 
مــنــظــمــة الـــطـــيـــران الــمــدنــي 
الــــــدولــــــي، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
الــتــعــاون  تــعــزيــز  فـــي  دوره 

وتبادل الخبرات مع مختلف 
الـــــدول الــمــمــثــلــة بــمــنــدوبــيــن 
المنظمة  مقر  في  مقيمين 

بمونتريال.
ـــدائـــم  ويـــضـــم الــمــكــتــب ال
ــــة قـــطـــر فــــي اإليــــكــــاو  ــــدول ل
نخبة من الخبراء في مجال 
يعمل  كما  المدني،  الطيران 
تدريبية  دورات  إقامة  على 
القطرية  لــلــكــوادر  منتظمة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي هـــــذا الــمــجــال 

بدولة قطر.
قــطــر  دولـــــــــة  أن  يـــــذكـــــر 
قــــررت افــتــتــاح مــكــتــب دائــم 

لــهــا فـــي مــنــظــمــة الــطــيــران 
بمونتريال  الــدولــي  الــمــدنــي 
في شهر يوليو ٢٠١٧ وقد تم 
عبداهللا  عيسى  السيد  تعيين 
المالكي بصفته مندوباً دائماً 

لدولة قطر لدى ”اإليكاو“.

اإليكاو دعم 

ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة أعــلــن 
سعادة السيد جاسم بن سيف 
الــمــواصــالت  وزيـــر  السليطي 
مساهمة  عــن  واالتـــصـــاالت، 
دولـــــة قــطــر بــقــيــمــة مــلــيــون 
”عـــدم  حــمــلــة  لــدعــم  دوالر 
الــركــب“  وراء  بــلــد  أي  تـــرك 

الطيران  منظمة  بدأتها  التي 
ــــدولــــي ”إيــــكــــاو“  الـــمـــدنـــي ال
ــــمــــســــاعــــدة فــــــي ضــــمــــان  ــــل ل
تــنــســيــق وتـــنـــفـــيـــذ الــمــعــايــيــر 
بها  الــمــوصــي  والــمــمــارســات 
المستوى  على  أفضل  بصورة 
يتعلق  فيما  وذلــك  العالمي، 
الطيران  أمن  إدارة  بأنشطة 
في  ســيــمــا  ال  والــتــســهــيــالت، 
ــــويــــة  األول ذات  الــــمــــجــــاالت 
والــــــتــــــي تــــشــــمــــل الــــســــالمــــة 
ـــجـــويـــة وأمــــن  والــــمــــالحــــة ال

الطيران. 
ــــــك خــــــالل حــفــل  جــــــاء ذل

استقبال وعشاء أقامته دولة 
وحضور  رعــايــة  تحت  قطر 
ســـعـــادة وزيـــــر الـــمـــواصـــالت 
واالتـــــــــصـــــــــاالت، بـــمـــنـــاســـبـــة 
منظمة  فــي  مكتبها  افــتــتــاح 
الـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي الـــدولـــي 
مونتريال  بمدينة  ”إيــكــاو“ 

الكندية.
كما تم اإلعالن في الحفل 
قطر  دولــــة  اســتــضــافــة  عـــن 
للتدريب  الخامس  المؤتمر 
الـــــخـــــاص بـــــاإليـــــكـــــاو خــــالل 
والذي   ،٢٠١٨ ديسمبر  شهر 
المؤتمرات  أكبر  من  يعتبر 

ـــدريـــب فــي  ـــت ـــال الــمــتــعــلــقــة ب
وبمشاركة  الطيران،  مجال 
٥٠٠ مــشــارك من  أكــثــر مــن 

مختلف دول العالم.
وحضر الحفل من الجانب 
بن  اهللا  عبد  السيد  القطري 
رئيس  السبيعي  تركي  ناصر 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
فهد  السيد  وســعــادة  المدني 
مــحــمــد كــافــود ســفــيــر دولــة 
قــطــر لــــدى كـــنـــدا، وســـعـــادة 
الشيخ جبر بن حمد آل ثاني 
لعلوم  قطر  كلية  عام  مدير 
الـــطـــيـــران، وســــعــــادة الــســيــد 

يــوســف ســلــطــان لـــرم مــديــر 
الــدولــيــة  الــمــنــظــمــات  إدارة 
بــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، وعـــدد 
وزارة  فــي  الــمــســؤولــيــن  مــن 
ـــمـــواصـــالت واالتــــصــــاالت،  ال
ــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران  وال

المدني. 
دولة  أن  بالذكر  والجدير 
قطر حلت في مقدمة دول 
معايير  تــطــبــيــق  فـــي  الــعــالــم 
ـــــطـــــيـــــران الـــمـــدنـــي  أمـــــــن ال
بــحــســب الـــنـــتـــائـــج الــرســمــيــة 
منظمة  عـــن  صـــــدرت  الـــتـــي 
الـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي الـــدولـــي 

 ،٢٠١٧ عـــــام  فــــي  (إيـــــكـــــاو) 
على  حصلت  أن  بعد  وذلــك 
تطبيق  فـــي   ٪٩٩٫١٠ نــســبــة 
عشر  السابع  الملحق  معايير 
الـــمـــتـــعـــلـــق بــــأمــــن الـــطـــيـــران 
األهــم  المعيار  وهــو  المدني 
األمني،  التدقيق  مجال  في 
ـــقـــفـــزة  مــــمــــا يـــشـــيـــر إلـــــــى ال
الــــنــــوعــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
تحقيقها  الــدولــة  استطاعت 
فـــي مـــجـــال أمــــن الـــطـــيـــران 
والــــمــــطــــارات، ومـــمـــا يــعــزز 
هذا  في  مكانتها  من  بدوره 

القطاع بين دول العالم.

دوالر بــــــمــــــلــــــيــــــون  الـــــــــــدولـــــــــــي  ـــــــي  ـــــــدن ـــــــم ال ــــــــران  ــــــــي ــــــــط ال ـــــظـــــمـــــة  مـــــن تــــــــدعــــــــم  ــــــر  ــــــط ق

سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة  افتتح  الــرايــة:  ـ  مونتريال 

المكتب  مــوخــراً،  واالتــصــاالت  المواصالت  وزيــر  السليطي 

الــدولــي  المدني  الــطــيــران  منظمة  فــي  قطر  لــدولــة  الــدائــم 

الكندية. مونتريال  بمدينة  ”إيكاو“ 

أليو  بينارد  أولومويوا  الدكتور  سعادة  االفتتاح  في  شارك 

”إيــكــاو“،  الــدولــي  المدني  الطيران  منظمة  مجلس  رئيس 

حضر  كما  المنظمة،  عام  أمين  ليو  فانغ  الدكتورة  وسعادة 

المنظمة،  فــي  األعــضــاء  الـــدول  ممثلي  مــن  عــدد  االفــتــتــاح 

وعدد من المسؤولين من الجانب القطري والكندي.

وقــــال ســـعـــادة الــســيــد جــاســم بـــن ســيــف الــســلــيــطــي وزيـــر 

الـــمـــواصـــالت واالتــــصــــاالت: ”تـــرحـــب دولــــة قــطــر بــافــتــتــاح 

مكتبها الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي ”إيكاو“، 

وبين  بينها  والمستمر  الراسخ  التعاون  ويجسد  يؤكد  والذي 

مع  انسجاماً  ويــأتــي  واإلقليمية،  الدولية  المنظمات  كافة 

المجتمع  فــي  فاعل  كشريك  ودورهـــا  الخارجية  سياستها 

الدولي“.

 وزير املواصالت واالتصاالت يفتتح املكتب الدائم لدولة قطر يف إيكاو

لقطة جامعية لوزير املواصالت والسبيعي ومسؤويل االيكاو

 لقطة جامعية عىل هامش تدشني مكتب قطر الدائم يف أيكاو



ســـــعـــــادتـــــه :“  وأضــــــــــــاف 
نحرص على االلتزام بالعمل 
ضــمــن إســتــراتــيــجــيــة الــدولــة 
وخــطــطــهــا قــريــبــة وبــعــيــدة 
ـــمـــدى، وبـــمـــا يــتــمــاشــى مع  ال
 ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيـــة 
من خالل البرامج والمشاريع 
التنمية  تحقيق  تضمن  التي 
الــــبــــشــــريــــة واالقــــتــــصــــاديــــة 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــبـــيـــئـــيـــة 
بــشــكــل مـــســـتـــدام، ومــواكــبــة 
ومشاريعها  الدولة  توجهات 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واالرتـــــقـــــاء 
من  المدني  الطيران  بقطاع 
حيث تطوير المرافق وجودة 
سياسة  وانــتــهــاج  الــخــدمــات 
العالم  على  واالنفتاح  التوسع 
من خالل توثيق العالقات مع 
المنظمات الدولية التي تعنى 
والمطارات  الطيران  بشؤون 
ــــى كــافــة  وانـــضـــمـــام قــطــر إل
الدولي  الجوي  النقل  مواثيق 
مع  ثنائية  اتفاقيات  وتوقيع 
إقليمياً  الـــــدول  مـــن  الــعــديــد 

ودولياً“.
وتابع سعادة السيد عبداهللا 
السبيعي:“  تــركــي  نــاصــر  بــن 
قطاع  يشهده  ما  غريباً  ليس 
الــطــيــران الــمــدنــي مــن تطور 
غــيــر مــســبــوق بــفــضــل تــوافــر 
ــــدءاً من  كــافــة اإلمـــكـــانـــات، ب
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــالزمــــة 
ــــــمــــــرافــــــق والـــــخـــــدمـــــات  وال
المتاحة، وقد استطاع مطار 
افتتاحه  مــنــذ  الـــدولـــي  حــمــد 
تلبية  على  قــدرتــه  يثبت  أن 
في  المطرد  النمو  احتياجات 
والبضائع  المسافرين  أعــداد 
حـــالـــيـــاً ومـــســـتـــقـــبـــًال، وذلــــك 
ستشهده  مـــا  مـــع  بــالــتــزامــن 
استحقاقات  من  قطر  دولــة 
استثنائية  وفــعــالــيــات  كــبــرى 
قــــــــادمــــــــة عـــــلـــــى مـــخـــتـــلـــف 

المستويات“.
وحــــول الــتــقــطــيــر وتــأهــيــل 
الهيئة،  في  القطرية  الكوادر 
العامة  الهيئة  وضعت  قال:“ 
توجيهات  الــمــدنــي  للطيران 
أمير  السمو  صاحب  حضرة 
اهللا،  حفظه  المفدى،  البالد 
نـــصـــب أعـــيـــنـــهـــا، مــــن خـــالل 
تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة اســـتـــهـــدفـــت 
ـــأهـــيـــل الــــكــــوادر  تــــدريــــب وت
الــقــطــريــة، وعــمــلــت الــهــيــئــة 
وتنظيم  إعـــــداد  عــلــى  فــعــلــيــاً 
وورش  تـــدريـــبـــيـــة  دورات 
مختلف  فــي  متالحقة  عمل 
بعمل  الــمــتــعــلــقــة  الـــمـــجـــاالت 
لتطوير  وذلك  الهيئة  إدارات 
وتــأهــيــل الــــكــــوادر الــقــطــريــة 
لتتولى  الــهــيــئــة  فـــي  الــعــامــلــة 
والفنية،  القيادية  المناصب 
استقطاب  عــلــى  عــمــلــت  كــمــا 
ذوي الــخــبــرة مــن الــكــفــاءات 
خارج  من  القطرية  الوطنية 
الــهــيــئــة والــمــتــخــصــصــة فــي 

قطاع الطيران المدني“.

إنجازات نوعية

وأكــــــــــد ســــــعــــــادة الـــســـيـــد 
عــــبــــداهللا بــــن نـــاصـــر تــركــي 
الـــســـبـــيـــعـــي، رئــــيــــس الــهــيــئــة 
أن  المدني،  للطيران  العامة 

”الهيئة“ تمكنت من تحقيق 
في  ساهمت  نوعية  إنجازات 
تصدر قطاع الطيران المدني 
قـــائـــمـــة الـــقـــطـــاعـــات األكـــثـــر 
مكونات  على  وتأثيراً  فاعلية 

االقتصاد الوطني.
الــــقــــطــــاع  أن  وأضـــــــــــــاف 
نوعي  نــمــو  تسجيل  اســتــطــاع 
وتـــطـــور غــيــر مــســبــوق على 
مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، لــتــصــبــح 
بذلك صناعة الطيران حجر 
أساس في مكونات االقتصاد 
إلى  ذلك  وأرجع  القطري، 
قدرة قطاع الطيران على 
األمـــــوال  رؤوس  جــــذب 
واالستثمارات الضخمة، 
المساهمة  جــانــب  إلـــى 
النمو  عجلة  دفــع  فــي 

االقـــــتـــــصـــــادي عــبــر 
خــلــق فـــرص عمل 

وتسهيل  جديدة، 
التجارة  حــركــة 
ونقل  العالمية 

الــــــبــــــضــــــائــــــع 
وتــــحــــفــــيــــز 
القطاعات 

االقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــحــــيــــويــــة 
كـــــالـــــســـــيـــــاحـــــة والــــــتــــــجــــــارة 

والصناعة.
وعـــــن تـــحـــديـــث األنــظــمــة 
الـــفـــنـــيـــة لـــســـالمـــة الـــطـــيـــران 
وتــطــبــيــق بــرنــامــج الــســالمــة 
ــــشــــامــــل قـــــــال الـــســـبـــيـــعـــي:  ال

العامة  الهيئة  ”تــعــمــل 
ـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي  ـــل ل

الفنية  األنظمة  تحديث  على 
بالتعاون  الــطــيــران،  لسالمة 
المعنية  األطـــراف  جميع  مــع 
الدولة.  في  الطيران  بقطاع 
انطالقاً  الخطوة  هذه  وتأتي 
مـــــن حــــــرص الـــهـــيـــئـــة عــلــى 
توفير منظومة طيران آمنة 

تــتــســم بــالــكــفــاءة والــمــرونــة، 
باإلضافة لمواجهة التحديات 
الــمــســتــقــبــلــيــة، والــســعــي نحو 
الــمــزيــد مــن الــنــمــو والــتــطــور 
الطيران  صناعة  مجال  فــي 

في دولة قطر.
منذ  الهيئة  وقال:“قامت 
الـــــعـــــام الـــمـــاضـــي 
بـــــوضـــــع أنـــظـــمـــة 

قبل  مــن  لتطبيقها  جــديــدة 
شركات الطيران حول كيفية 
بجانب  الـــطـــائـــرات،  تــشــغــيــل 
األنــظــمــة الــخــاصــة بــتــدريــب 
الــــطــــيــــاريــــن، واإلجـــــــــــراءات 
الـــواجـــب اتــبــاعــهــا الســتــصــدار 
الهيئة  من  الطيران  رخصة 
العامة للطيران المدني، كما 
تم إدخال عدد من التعديالت 
عـــــلـــــى أنـــــظـــــمـــــة صـــالحـــيـــة 
تطبيق  لضمان  الطيران 
نـــــظـــــام أكـــــثـــــر كــــفــــاءة 

لصيانة الطائرات“.
العامة  الهيئة  رئيس  وأكد 
للطيران المدني على أهمية 
التنظيمية  الــلــوائــح  تــحــديــث 
لمواكبة  قطر  فــي  للطيران 
ـــطـــيـــران  ـــظـــمـــة ال أحـــــــدث أن
فـــي الــعــالــم، كــتــلــك الــتــي تم 
اســـتـــحـــداثـــهـــا خــــــالل الــعــقــد 
منظومة  قبل  مــن  الــمــاضــي 
منوهاً  األوروبــيــة،  الــطــيــران 
تتمتع  قــطــر  دولـــــة  أن  إلــــى 
بـــمـــمـــيـــزات إضـــافـــيـــة فــيــمــا 

يــتــعــلــق بـــهـــذه الـــلـــوائـــح، ففي 
المنظومة  على  يتعين  حين 
حلول  إلى  التوصل  األوروبية 
ــــة،  دول  ٢٧ تــشــمــل  تــوافــقــيــة 
في  الطيران  أنظمة  تنضوي 
قطر على إطار الدولة نفسها 

فقط.
الــربــط  أن  السبيعي  وأكـــد 
الجوي يعتبر من أكثر األمور 
ـــبـــاطـــه الــوثــيــق  أهـــمـــيـــة، الرت
باإلنتاجية والنمو االقتصادي 
مشيراً  الــعــالــمــيــة،  والــتــجــارة 
أصبحت  قطر  دولــة  أن  إلــى 
جغرافياً  المتميز  بموقعها 
قـــــادرة عــلــى تــوفــيــر الــجــســر 
الــجــوي بــيــن األســـــواق األكــثــر 
في  الناشئة  واألســـواق  نضجاً 

المستقبل.
الــخــطــط  أن  إلــــى  ولـــفـــت   
ــــــزيــــــادة حـــركـــة  الـــــرامـــــيـــــة ل
الــمــســافــريــن وتــوســيــع نــطــاق 
وصــــــــــول رحــــــــــالت الــــنــــاقــــل 
واسعة  مجموعة  إلى  الوطني 
من الوجهات غير المستغلة، 
تحتل صدارة أولويات خطط 
المرحلة  في  الهيئة  وأهداف 

المقبلة.

توسعة مطار حمد

وكــــشــــف رئــــيــــس الــهــيــئــة 
أن  المدني،  للطيران  العامة 
تــوســعــة مــطــار حــمــد الــدولــي 
تــشــكــل جـــــــزءاً رئـــيـــســـيـــاً مــن 
الستضافة  قطر  تحضيرات 
 ،  ٢٠٢٢ الــــــعــــــالــــــم  كــــــــــأس 
التنويع  جهود  إلــى  باإلضافة 
االقــتــصــادي األوســــع نــطــاقــاً، 
حالياً  يجرى  أنــه  إلــى  مشيراً 
المرحلة  لمناقصة  اإلعــــداد 
الزمني  الجدول  وفق  الثالثة 

المحدد.
وتـــــوقـــــع الـــســـبـــيـــعـــي الـــــذي 
مشروع  تسيير  لجنة  يترأس 
ـــي، طــرح  ـــدول مــطــار حــمــد ال
المناقصة الخاصة بالمرحلة 
الــثــالــثــة مــن تــوســعــة الــمــطــار 
متوقعاً  الجاري،  العام  مطلع 
المقبلة  األشــهــر  فــي  تبدأ  أن 
أعـــمـــال تــصــمــيــم الــمــشــروع، 
أن التوسعة ستمكن  موضحاً 
الـــمـــطـــار مــــن اســـتـــيـــعـــاب ٥٣ 

مليون مسافر سنوياً.
هي  الـــمـــطـــارات  أن  وأكــــد 
لصناعة  الــرئــيــســي  الــمــحــرك 
الـــطـــيـــران، نـــظـــراً لــتــطــورهــا 
ونــمــوهــا الــســريــع فـــي قــطــاع 
شامل متكامل، وهو ما أدى 
إلـــى الــتــوســعــات الــشــامــلــة في 
يعتبر  لـــذا  الــطــيــران،  مــجــال 
مـــطـــار حــمــد الـــدولـــي جــــزءاً 
ال يــتــجــزأ مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــنــمــيــة طــويــلــة األجـــــل في 

دولة قطر.
ـــدولـــي  ال حـــمـــد  إن  وقــــــال 
اســـــتـــــطـــــاع تــــحــــقــــيــــق أعــــلــــى 
معدالت الكفاءة واالستيعاب 
الماضية،  األعــوام  مــدار  على 
ـــمـــطـــار  مــــمــــا جــــعــــل مــــنــــه ال
األســـــرع نـــمـــواً عــلــى مــســتــوى 
حصوله  جــانــب  إلـــى  الــعــالــم، 
بين  الخامسة  المرتبة  على 
أفضل مطارات العالم بفضل 

تصويت المسافرين.

 عبداهللا بن ناصر تركي السبيعي:

 خطط هيئة الطيران المدني تعزز التنمية وتواكب رؤية قطر  خطط هيئة الطيران المدني تعزز التنمية وتواكب رؤية قطر ٢٠٣٠٢٠٣٠
ـــــة ـــــري ـــــط ـــــق ال ـــــــــــــوادر  ـــــــــــــك ال ــــــــل  ــــــــأهــــــــي وت ــــــــــب  ــــــــــدري ت ــــــدف  ــــــه ــــــســــــت ت خـــــــطـــــــط  ـــــذ  ـــــي ـــــف ـــــن ت   

الدوحة ـ [: ترتكز خطط الهيئة العامة للطيران المدني على 
الخطوط العريضة التي ترسيها إستراتيجية الهيئة وخططها السنوية 
والمرحلية التي تؤسس لمستقبل قطاع الطيران المدني في الدولة، 
ويــواكــب   ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيـــة  وتطلعات  أهـــداف  يــخــدم  بما 
مستوى النمو الذي تشهده كافة قطاعات االقتصاد الوطني ويؤمن 
احتياجات المرحلة المقبلة وما ستحمله من استحقاقات وفعاليات 

عالمية.
وقال سعادة السيد عبداهللا بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة 
السمو  صاحب  حضرة  رؤيــة  من  بدعم  المدني:“  للطيران  العامة 
اهللا،  ،حفظه  الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
ودوره  الطيران  قطاع  مكانة  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  تدرك 
في مكونات االقتصاد الَقطري لما يقدمه من إمكانات تساهم في 
دفع عجلة النمو االقتصادي عبر خلق فرص عمل جديدة، وتسهيِل 

حركِة التجارة العالمية وتحفيز القطاعات االقتصادية الحيوية“.

الوطني االقتصاد  مكونات  على  وتــأثــيــراً  فاعلية  األكــثــر  القطاعات  قائمة  يتصدر  المدني  الطيران   
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ع ن و
نوعي نــمــو  تسجيل  اســتــطــاع 
وتـــطـــور غــيــر مــســبــوق على
مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، لــتــصــبــح
بذلك صناعة الطيران حجر
أساس في مكونات االقتصاد 
إلى ذلك  وأرجع  القطري، 
قدرة قطاع الطيران على 
األمـــــوال  رؤوس  جــــذب 
واالستثمارات الضخمة،
المساهمة جــانــب  إلـــى 
النمو عجلة  دفــع  فــي 
االقـــــتـــــصـــــادي عــبــر
خــلــق فـــرص عمل
وتسهيل  جديدة، 

التجارة  حــركــة 
ونقل العالمية 
الــــــبــــــضــــــائــــــع 

وتــــحــــفــــيــــز 
القطاعات

ي ي ب ل ل
العامة  الهيئة  ”تــعــمــل 
ـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي ـــل ل

ن ير و ير هيو ل و
الـــــعـــــام الـــمـــاضـــي
بـــــوضـــــع أنـــظـــمـــة

هي ن يرن ر
العامة للطيران المدني، كما
تمإدخال عدد من التعديالت
عـــــلـــــى أنـــــظـــــمـــــة صـــالحـــيـــة
تطبيق لضمان  الطيران 
نـــــظـــــام أكـــــثـــــر كــــفــــاءة

  إنجازات الطيران 
المدني تكسر الحصار

 قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، 
إن االقتصاد القطري كان المستهدف األول 
مــن الــحــصــار، لــكــن الــحــكــومــة تمكنت من 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واجتماعية من شأنها محاصرة تداعيات 
الحصار وإفراغ المقاطعة من مضمونها، 
وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا 

الواقع المفاجئ.
وقــــال:“وقــــد تــعــامــلــت قــطــر مع 
الـــحـــصـــار مـــنـــذ لــحــظــتــه األولــــــى، 
بعقلية هادئة ورصينة، وعالجت 
كـــافـــة األمــــــور بـــتـــأٍن وحــكــمــة، 
فـــأســـقـــطـــت بــــقــــوة حــجــجــهــا 
ووضـــــــوح مــنــطــقــهــا، جــمــيــع 
الـــحـــصـــار  دول  مــــــزاعــــــم 
التي  الــواهــيــة  وادعـــاءاتـــهـــا 
لـــم تــســتــطــع إقـــنـــاع أحــد 
تدعو  كأسباب  بأحقيتها 
اقتصادي  حصار  لفرض 
ــــاســــي ومـــقـــاطـــعـــة  وســــي
اجــتــمــاعــيــة وصـــلـــت إلــى 
حــد قــطــع صــلــة األرحـــام 
واألقارب  األسر  وتفريق 
والــــعــــائــــالت الــخــلــيــجــيــة 

الواحدة“.
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ً ًمطار حمد الدولي يواصل مسيرة الريادة إقليميا وعالميا مطار حمد الدولي يواصل مسيرة الريادة إقليميا وعالميا
األفضل في الشرق األوسط والخامس عالمياً

تــم  الـــــــرايـــــــة:  ـ  ــــــدوحــــــة  ال
الدولي  حمد  مطار  تصنيف 
كــخــامــس أفــضــل مــطــار في 
العالم من قبل جوائز سكاي 
للمطارات  العالمية  تــراكــس 
مؤخراً  أقيمت  والــتــي   ٢٠١٨
خـــــــالل مــــعــــرض مـــحـــطـــات 
 ٢٠١٨  (PTE) الــمــســافــريــن 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــســـويـــديـــة 
ســـتـــوكـــهـــولـــم. كـــمـــا حـــافـــظ 
الــمــطــار عــلــى لــقــب ”أفــضــل 
مــطــار فــي الــشــرق األوســـط“ 
لــلــعــام الــــرابــــع عــلــى الــتــوالــي 
موظفين  خــدمــة  و“أفـــضـــل 
فــي الــشــرق األوســــط“ للعام 

الثالث على التوالي.
وحــــــصــــــل مــــــطــــــار حـــمـــد 
الدولي على الجوائز الجديدة 
بــفــضــل مــرافــقــه الــمــبــتــكــرة، 
وخـــدمـــات الــمــســافــريــن ذات 
الخمس نجوم، و قدرة مبنى 
المسافرين الفخم و المتطور  
تقنياً  على استيعاب أكثر من 

٣٠ مليون مسافر سنوياً. 
وقـــــــــال الــــمــــهــــنــــدس بــــدر 
ـــيـــس  ـــرئ مـــحـــمـــد الــــمــــيــــر، ال
التنفيذي للعمليات في مطار 
مطار  ”يتميز  الدولي:  حمد 
من  يقدمه  بما  الدولي  حمد 
خـــدمـــات مـــن فــئــة الــخــمــس 
وبدقته  للمسافرين،  نــجــوم 
فــــي الـــمـــواعـــيـــد، ونــظــافــتــه، 
وهندسته المعمارية الرائعة، 
التجزئة  مــتــاجــر  خــيــارات  و 
وبرنامجه  تضاهى،  ال  التي 
الــخــاص بــالــفــنــون، وكــل هذا 
يــجــعــل مـــن الـــمـــطـــار وجــهــة 
بـــحـــد ذاتــــــــه. تـــشـــكـــل جـــوائـــز 
التي  الجديدة  تراكس  سكاي 
جديدة  محطة  عليها  حصلنا 
موقع  تعزيز  نحو  رحلتنا  في 

مــطــار حــمــد الــدولــي ليكون 
أفضل مطار في العالم. نحن 
الذين  للمسافرين  ممتنون 
عملية  خــالل  ثقتهم  منحونا 

التصويت.
الـــرغـــم  عـــلـــى  أضــــــــاف: ” 
تواجهها  التي  التحديات  من 
مطار  نــجــح  فــقــد  المنطقة، 
ـــــي فـــــي إثـــبـــات  ـــــدول حـــمـــد ال
عملياته  صــالبــة  و  جـــدارتـــه 
من خالل االستمرار بتقديم 
تـــــجـــــربـــــة ســـــفـــــر مـــــــن فـــئـــة 
الخمس نجوم. وفيما نواصل 
أكثر  الستقبال  اســتــعــداداتــنــا 
من ٥٠ مليون مسافر بحلول 
نــســتــثــمــر  ســـنـــظـــل   ،٢٠٢٢
ـــا وخـــدمـــاتـــنـــا  فـــــي مـــرافـــقـــن
لضمان  الجديدة  والتقنيات 
على  الخدمات  أفضل  توفير 
مستوى العالم للمسافرين“.  
وتـــعـــتـــبـــر جـــــوائـــــز ســـكـــاي 
للمطارات  العالمية  تــراكــس 

ــتــمــيــز  مـــــعـــــيـــــاراً عــــالــــمــــيــــاً ل
ــــــمــــــطــــــارات يـــســـتـــنـــد إلــــى  ال
مــلــيــون   ١٢٫٨٥ تــرشــيــحــات 
جنسيات   ١١٠ مـــن  مــســافــر 
حول  مــطــارات   ٤١٠ ويشمل 
رضا  الدراسة  وتقّيم  العالم. 
مؤشر   ٣٩ بشأن  المسافرين 
أداء حول خدمات ومنتجات 
الـــــمـــــطـــــارات، مـــــن تــســجــيــل 
الـــدخـــول والــــوصــــول والــنــقــل 
والــجــوازات  واألمــن  والتسوق 

وحتى المغادرة.
يذكر أن معرض محطات 
أكبر  هو   (PTE) المسافرين
مـــعـــرض ومـــؤتـــمـــر عــالــمــي 
ومنبر  الــدولــيــة  لــلــمــطــارات 
ســنــوي رئــيــســي يــجــتــمــع فيه 
المدراء  من   ٧,٠٠٠ من  أكثر 
والــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن 
والــخــبــراء وقــــادة الــــرأي في 

قطاع الطيران والمطارات 
وشــــــركــــــات الـــنـــقـــل 

القضايا  أهــم  لبحث  الــجــوي 
التي تهم القطاع مع التركيز 
عــلــى مــحــطــات الــمــســافــريــن 

في المطارات.

تجرية تسوق رائدة

كــــمــــا حـــــــاز مــــطــــار حــمــد 
الـــــدولـــــي، الـــمـــقـــر الــرئــيــســي 
على  القطرية،  الحرة  للسوق 
مطار  أفــضــل  رابــــع  تصنيف 
وتصنيف  العالم  في  للتسّوق 
لتناول  مطار  أفضل  خامس 
الــطــعــام فـــي الــعــالــم، وذلـــك 
خــــالل حــفــل تـــوزيـــع جــوائــز 
ســـــكـــــاي تــــــراكــــــس ألفـــضـــل 

المطارات في العالم ٢٠١٨.
وصعد مطار حمد الدولي 
مرتبة واحدة ضمن تصنيف 
ــتــســّوق في  ــل أفـــضـــل مـــطـــار ل
الــعــالــم مــقــارنــًة مــع تصنيف 
حافظ  فيما  الماضي،  العام 

أفضل  كخامس  موقعة  على 
مـــطـــار لــتــنــاول الــطــعــام في 
الـــعـــالـــم لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى 

التوالي.
وتــــــعــــــد الـــــــســـــــوق الـــــحـــــرة 
القطرية إحدى أكبر األسواق 
الــــحــــرة فــــي الـــعـــالـــم، حــيــث 
فـــرع   ٩٠ مــــن  أكــــثــــر  تـــضـــم 
لــمــتــاجــر راقـــيـــة، وأكــثــر من 
على  ومــطــعــم  اســتــراحــة   ٣٠
مربع  متر  ألــف   ٤٠ مساحة 
في  الــدولــي  حمد  مطار  فــي 
المسافرين  لتمنح  الــدوحــة، 
طـــراز  ذات  تـــســـّوق  تــجــربــة 
ـــعـــالمـــات  عــــالــــمــــي. ومــــــن ال
السوق  في  المتاحة  التجارية 
الــــحــــرة الـــقـــطـــريـــة كــــل مــن 
غوتشي و بلغاري وهيرميس 
وجــورجــيــو أرمـــانـــي وهــوجــو 
بــــوس ومــونــكــلــيــر ورولــكــس 

وهارودز.

عبر  المسافرين  وبإمكان 
ـــمـــطـــار تــــنــــاول مــجــمــوعــة  ال
أشهى  من  ومتنوعة  واسعة 
األطــــــبــــــاق والــــعــــالــــمــــيــــة فــي 
االســـــتـــــراحـــــات والـــمـــطـــاعـــم 
الحرة  الــســوق  فــي  المنتشرة 
الــقــطــريــة، والــمــوزعــة بشكل 
ــيــجــي فـــي الــمــنــطــقــة  اســتــرات
للسوق  والشمالية  الجنوبية 
 A, ومــــمــــرات الـــمـــســـافـــريـــن
مطعم  مــثــل   ،B, C, D, E
ســوبــرافــيــنــو، واســـتـــراحـــة لو 
جـــرانـــد كـــونـــتـــوار، وغــيــرهــا 

الكثير.
ــــســــوق الـــحـــرة  وتـــلـــتـــزم ال
الــقــطــريــة بــتــقــديــم تــجــربــة 
خمس  تــصــنــيــف  ذات  ســفــر 
نـــجـــوم لــجــمــيــع الــمــســافــريــن 

عــبــر مـــطـــار حــمــد الـــدولـــي. 
وحــــقــــقــــت الــــــســــــوق الــــحــــرة 
عدة  على  الحائزة  القطرية 
من  ثابتاً  نمواً  عالمية  جوائز 
رقــمــيــن عــلــى نــحــو ســنــوي، 
مشّغل  أكبر  ثاني  اآلن  وتعد 
لــألســواق الــحــرة فــي الــشــرق 

األوسط.
الدولي  حمد  مطار  ويعّد 
الشرق  منطقة  مــن  الــوحــيــد 
األوسط ضمن قائمة أفضل 
لعام  العالم  في  مطارات   ١٠
مــطــار  حـــصـــد  كـــمـــا   .٢٠١٨
حـــمـــد الــــدولــــي خـــــالل حــفــل 
تراكس  سكاي  جــوائــز  تــوزيــع 
العالم  في  المطارات  ألفضل 
جــــائــــزة أفـــضـــل مـــطـــار فــي 
الرابع  للعام  األوســط  الشرق 
أفضل  وجــائــزة  التوالي  على 
خـــدمـــة مـــوظـــفـــيـــن فــي 

الثالث  للعام  األوسط  الشرق 
على التوالي.

ويــــعــــتــــبــــر مـــــطـــــار حــمــد 
الجوائز  على  الحائز  الدولي 
قطاع  في  رائـــداً   المرموقة، 
قادته  يقدم  حيث  الطيران، 
أفـــــكـــــاراً إبـــداعـــيـــة وقــصــص 
نـــــجـــــاح مــــلــــهــــمــــة، وأفــــضــــل 
الممارسات لتشكيل مستقبل 
قـــطـــاع الـــطـــيـــران ومــعــالــجــة 
التي  الهامة  األعــمــال  قضايا 
وشــركــات  الــمــطــارات  تخص 

الطيران. 
الدولي  حمد  مطار  ويقع 
على الخليج العربي، وتضفي 
جمالياً  بعداً  المائية  الخلفية 
المطار  تصميم  عــلــى  رائـــعـــاً 
المدعوم  األنــيــق،  المعماري 
بــأنــظــمــة تــشــغــيــل مــتــطــورة 
رؤيــــة ”الــمــطــار  مــع  تنسجم 
الذي  المطار  يضم  الــذكــي“. 
يــعــمــل عــلــى مـــــدار الــســاعــة، 
مـــدرجـــيـــن وبــــرجــــاً مــــــزوداً 
بـــأحـــدث الــمــعــدات لــمــراقــبــة 
الحركة الجوية، ويتسع حالياً 
مسافر  مليون   ٣٠ الستقبال 

و٣٦٠ ألف طائرة سنوياً. 
مساحة  الــمــطــار  ويــشــمــل 
تزيد عن ٤٠ ألف متر مربع 
المتاجر  جنباتها  فــي  تــضــم 
ومــرافــق الــطــعــام والــشــراب، 
من  فــريــداً  صحياً  ومنتجعاً 
نوعه، كما تنتشر في أرجائه 
الفنية  القطع  مــن  مجموعة 
النادرة لفنانين عالميين. إن 
بحد  هو  الدولي  حمد  مطار 
ذاتــــه وجــهــة لـــلـــزيـــارة، وقــد 
مــصــمــم لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

المسافرين العصريين.

٢٠٢٢ ـــــول  ـــــحـــــل ب ـــــر  ـــــاف ـــــس م ـــــون  ـــــي ـــــل م  ٥٠ يــــســــتــــوعــــب  ــــــمــــــطــــــار  ال  

ــــات  ــــدم ــــخ ـــــل ال ـــــض ــــر أف ــــي ــــوف ــــان ت ــــم ــــض ـــــمـــــطـــــار ل ــــــق ال ــــــراف ــــــي م ــــــواصــــــل االســـــتـــــثـــــمـــــار ف ـــــر: ن ـــــمـــــي  ال

بـــحـــد ذاتــــــــه. تـــشـــكـــل جـــوائـــز 
التي  الجديدة  تراكس  سكاي 
جديدة  محطة  عليها  حصلنا 
موقع  تعزيز  نحو  رحلتنا  في 

على الخدمات  أفضل  توفير 
مستوى العالم للمسافرين“. 
وتـــعـــتـــبـــر جـــــوائـــــز ســـكـــاي
للمطارات العالمية  تــراكــس 

والــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن
والــخــبــراء وقــــادة الــــرأي في

قطاع الطيران والمطارات 
وشــــــركــــــات الـــنـــقـــل

الــعــالــم مــقــارنــًة مــع تصنيف 
حافظ  فيما  الماضي،  العام 

وجــورجــيــو أرمـــانـــي وهــوجــو
بــــوس ومــونــكــلــيــر ورولــكــس

وهارودز.

أفضل  وجــائــزة  التوالي  على 
خـــدمـــة مـــوظـــفـــيـــن فــي 

مــصــمــم لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات
المسافرين العصريين.

بدر الميربدر المير
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األحد ٤ رمضان ١٤٣٩ هـ - ٢٠ مايو ٢٠١٨ م 88 سفر وضيافةسفر وضيافة

حمد الدولي أسرع المطارات نمًوا في العالمحمد الدولي أسرع المطارات نمًوا في العالم
عبدالعزيز عبداهللا الماس - نائب الرئيس للشؤون التجارية و التسويق:

ـــدايـــة.. كـــم عــــدد األعـــمـــال  ـــب • فـــي ال
الفنية في مطار حمد الدولي؟

الفنون  الــدولــي  حمد  مــطــار  يــدعــم  ـ   
العامة،  الــفــنــون  سيما  وال  كبير  بشكل 
مميزة  مجموعة  الــمــطــار  يــضــم  حــيــث 
بالتعاون  اخــتــيــارهــا  يــتــم  فنية  ألعــمــال 
مــــع مـــتـــاحـــف قـــطـــر. يـــعـــرض الــمــطــار 
تصميم  مــن  فنية  قطعة   ٢٠ مــن  أكــثــر 
فــنــانــيــن مــحــلــيــيــن وعـــالـــمـــيـــيـــن، تــضــم 
فوتوغرافّية  وصــوًرا  ضخمة  منحوتات 
متميزة تقدم تجربة فريدة من نوعها 

للمسافرين.
• بعد ”أكــذوبــة“ ..هــل هناك خطط 
إلضــــافــــة أعــــمــــال فــنــيــة أخــــــرى خـــالل 

الفترة المقبلة؟
ـ مـــطـــار حـــمـــد الـــــدولـــــي هــــو وجــهــة 
من  يــعــرضــه  لــمــا  الــفــن  لــعــشــاق  رئيسية 
مــجــمــوعــة مــن الــقــطــع الــفــنــيــة الــفــريــدة 
كــمــا يــعــمــل الــمــطــار حــالــيــاً عــلــى عــرض 
قطع فنية جديدة ويتعاون في ذلك مع 

متاحف قطر. 

وجهة فنية وثقافية

في  الفنية  األعــمــال  تساهم  كيف   •
مـــطـــار حــمــد فـــي تــحــولــه إلــــى وجــهــة 

ثقافية وفنية؟
لجعل  الــدولــي  حمد  مــطــار  يــهــدف   -
جــدران  خــارج  لالبتكار  مساحة  المطار 
الـــمـــعـــارض و ذلـــــك إلمــــتــــاع وإدهــــــاش 
وإلهام المسافرين العابرين في المطار، 
تقليل  و  نفوسهم  إلــى  الــراحــة  وإدخـــال 

الضغط النفسي.
أكثر  الستقبال  استعدادنا  إطــار  وفــي 
مــن ٥٠ مــلــيــون مــســافــر بــحــلــول ٢٠٢٠ 
لمطار  االســتــراتــيــجــي  لــلــمــوقــع  ونـــظـــراً 
وغربه،  العالم  شرق  بين  الدولي  حمد 
يــتــم اخــتــيــار األعـــمـــال الــفــنــيــة الــمــمــيــزة 
أمــام  لــلــعــرض  بعناية  فــيــه  الــمــعــروضــة 

ماليين المسافرين. 

مطار  فــي  الفنية  األعــمــال  تقديم  إن 
حدود  تخطي  إلــى  تهدف  الدولي  حمد 
وتقديم  للمتاحف  الــتــقــلــيــدي  الــنــمــوذج 
تجارب ثقافية في الساحات العامة إلى 
جانب دعمها لرؤية ركائز قطر الوطنية 
مع  والــتــفــاعــل  بالتعليم  الــخــاصــة   ٢٠٣٠

المجتمع القطري.
هيئة  بــيــن  الـــتـــعـــاون  تــــرون  كــيــف   •

متاحف قطر ومطار حمد الدولي؟
- يشارك مطار حمد الدولي متاحف 
قــطــر نــفــس الــشــغــف بــالــفــن والــثــقــافــة. 
ولـــكـــنـــه يـــتـــجـــاوز ذلـــــك لـــيـــدفـــع حــــدود 
والمتاحف  التقليدي  الفنية  الــمــعــارض 
للفن  مبتكرة  جــديــدة  مــســاحــة  ويــوفــر 

العام من أجل إلهام المسافرين.
تنظيم  في  قطر  متاحف  دور  يتمثل 
الــمــجــمــوعــات الــفــنــيــة الــمــعــروضــة في 

الــمــطــار. لقد بـــدأت هــذه الــشــراكــة منذ 
عــــرض الــمــطــار ألول عــمــل فــنــي وهــو 
”الــــدب الــمــصــبــاح“ لــلــفــنــان الــســويــســري 
أيقونة  اآلن  يعد  والــذي  فيشر،  إوريــس 
الـــمـــطـــار. ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت تــطــورت 
 ٢٠ مــن  أكــثــر  واستضفنا  الــشــراكــة  تلك 
ومحليين  عالميين  لفنانين  فنياً  عمالً 

مشهورين.
في  االستمرار  إلــى  أيضاً  نتطلع  وإننا 
هــذا الــتــعــاون فــي مــحــاولــة لــدمــج الفن 
حيث  العامة  األمــاكــن  في  المجتمع  مع 
للترحيب  األمثل  الموقع  المطار  يعتبر 
بالزوار بطريقة مبتكرة وذلك انسجاماً 
سياحي  مشهد  لبناء  الــدولــة  جــهــود  مــع 

وثقافي قوي في البالد.
مطار  في  فنية  أعمال  هناك  هل   •
ترون  وكيف  قطريين؟  لفنانين  حمد 

الهوية  على  الحفاظ  فــي  ذلــك  أهمية 
القطرية؟

- فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــســتــضــيــف فيه 
الـــمـــطـــار األعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة لــلــفــنــانــيــن 

الــعــالــمــيــيــن الــمــشــهــوريــن، يــهــتــم مــطــار 

و  المحلي  الفن  في  خــاص  بشكل  حمد 

مجموعة  إضافة  طريق  عن  اإلقليمي، 

محليين  لفنانين  الفنية  األعــمــال  مــن 

وضع  تم  الذي  حسن  علي  الفنان  منهم 

مبنى  خــارج  الصحراء“  ”حصان  عمله 

الــمــطــار بــاإلضــافــة إلـــى أعــمــال سلمان 

المالك ومبارك المالك وأمل الربان.

الحالية  الفنية  األعــمــال  نــشــارك  كما 

الفنانين  مـــع  الــمــطــار  فـــي  الــمــعــروضــة 

إلهامهم  بهدف  الدوحة،  في  المقيمين 

مؤخراً  نظمنا  حيث   , إبداعاتهم  ودفــع 

جــــولــــة خــــاصــــة لــمــجــمــوعــة الــفــنــانــيــن 
وهــي   ،(IAD) الــدوحــة مــن  الــدولــيــيــن 
مقيًما  عالمًيا  فناناً   ٢٩ تضم  مجموعة 

في قطر.

توسعات مطار حمد

بوابات  إلضافة  خطط  هناك  هل   •
في  حمد  مطار  في  جديدة  إلكترونية 

ظل ارتفاع أعداد المسافرين؟
- لــديــنــا حــالــيــا ٤٠ بـــوابـــة إلــكــتــرونــيــة 
وســــوف نــزيــد ٢٠ بـــوابـــة جـــديـــدة هــذه 
العام مع إدارة الجوازات بوزارة الداخلية 
بــصــالــتــي الــقــادمــيــن والـــمـــغـــادريـــن. في 
خطوة تهدف لتلبية تطلعات المسافرين 
إلنهاء  الــذكــيــة  التكنولوجيا  اعــتــمــاد  فــي 
إجـــــراءات ســفــرهــم داخــــل مــطــار حمد 

الدولي بكل سالسة.

الترانزيت  مسافري  نسبة  تبلغ  كم   •
مــن إجــمــالــي الــمــســافــريــن عــبــر مطار 

حمد؟
- شّكل إطالق تأشيرة العبور الجديدة 
فخر  مصدر  الماضي  نوفمبر  شهر  في 
لــنــا جــمــيــعــاً فــي قــطــر، الــســمــاح بــدخــول 
دون  قطر  دولــة  إلى  دولــة   ٨٠ مواطني 
األكثر  الــدولــة  قطر  جعل  مــا  تــأشــيــرة، 

انفتاحاً في المنطقة.
الثمانية  األشهر  خالل  تضاعفت  كما 
إلى  القادمين  الـــزوار  حصة  الماضية، 
في  هــم  والــذيــن  الترفيه  بــغــرض  قطر 
كما  عــابــرون  مــســافــرون  نفسه  الــوقــت 
أوروبـــا  مــن  القادمين  الـــزوار  عــدد  زاد 
وأمريكا، التي سمحت بزيادة في عدد 
المسافرين العابرين بالمقارنة مع نفس 

الفترة في العام الماضي.

االبتكار والتكنولوجيا

• كــيــف تـــــرون جـــهـــود تـــحـــّول حمد 
الدولي إلى مطار ذكي؟

ــــي هــــو مــطــار  ــــدول - مـــطـــار حـــمـــد ال
حــديــث مــع تــركــيــز قـــوي عــلــى االبــتــكــار 
الذكي  المطار  لرؤية  وفقا  التكنولوجي، 
 ٢٠١٦ مايو  في  رسمًيا  إطالقها  تم  التي 
بن  عبداهللا  الشيخ  معالي  رعاية،  تحت 
ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية.
تقود  خارطة  الرؤية  هذه  كانت  وقد 
إلى  الرامية  االستراتيجية  استثماراتنا 
ومنحهم  الــمــســافــريــن،  أعـــــداد  زيـــــادة 
يؤثر  أن  دون  بالسالسة،  تتسم  تجربة 

ذلك على جهود تعزيز الرقابة األمنية.
منحنا  على  االتفاقية  تركيز  ينصب 
إطـــــاراً لــتــجــربــة حــلــول مــبــتــكــرة إلتــمــام 
مــعــامــالت الــمــســافــريــن وتــطــويــر هــذه 
الحلول حيث نقدم حاليا الخدمة الذاتية 
الحقائب،  وتحميل  الــوصــول،  لتسجيل 
ومراقبة البوابات، باإلضافة إلى تطبيق 

ــــــة ــــــاف ــــــق ــــــث ـــــــعـــــــشـــــــاق الـــــــــفـــــــــن وال ــــــة ل ــــــي ــــــس ــــــي مـــــــــطـــــــــار حـــــــمـــــــد الــــــــــــدولــــــــــــي وجـــــــــهـــــــــة رئ

ــــــــف قــــطــــر ــــــــاح ــــــــت ــــــــة م ــــــــئ ــــــــي ــــــــد وه ــــــــم ــــــــــار ح ــــــــــط ــــــــن م ــــــــي ـــــــر ب ـــــــم ـــــــث ــــــــــــاون م ــــــــــــع ت

عبداهللا  عبدالعزيز  السيد  قال  ـ [:  الدوحة 
الماس، نائب الرئيس للشؤون التجارية و التسويق 
في مطار حمد الدولي: “استطاع مطار حمد الدولي 
خالل  عالمية  إنجازات  يحقق  أن  نجوم  الخمس  ذو 
سجله  مــا  مستكمالً   ،٢٠١٨ الــعــام  مــن  األول  الــربــع 
المطارات  أســرع  كأحد   ٢٠١٧ عام  خالل  تميز  من 
على  المطار  حــاز  حيث  العالم،  في  نمًوا  الرئيسية 
تصنيف خــامــس أفــضــل مــطــار فــي الــعــالــم و رابــع 
سكاي  جوائز  من  العالم  في  للتسّوق  مطار  أفضل 

تراكس العالمية للمطارات ٢٠١٨“.
أضاف في حوار خاص لـ [ : حافظ حمد 
الـــدولـــي عــلــى مــرتــبــتــه كــأفــضــل مــطــار فــي الــشــرق 
خدمة  وأفــضــل  التوالي  على  الــرابــع  للعام  األوســـط 
على  الثالث  للعام  األوســـط“  الشرق  في  موظفين 
بفضل  قياسًيا  إنــجــاًزا  الــمــطــار  حقق  كما  الــتــوالــي. 
المادية  األصــول  إدارة  ممارسات  ألفضل  تطبيقه 
حاز  حيث  المطار  أنحاء  جميع  في  التحتية  والبنية 
يحصل  األوســـط  الــشــرق  فــي  مــطــار  أول  لقب  على 
البريطاني  المعهد  من   ”٥٥٠٠١  ISO“ شهادة على 

للمعايير.
وأوضح الماس أن مطار حمد الدولي تمكن من 
مرافقه  بفضل  الــجــديــدة  الــجــوائــز  هــذه  كــل  حصد 
الخمس  ذات  الــمــســافــريــن  وخـــدمـــات  الــمــبــتــكــرة، 
نجوم، و قدرة مبنى المسافرين الفخم و المتطور 
مسافر  مليون   ٣٠ مــن  أكــثــر  استيعاب  على  تقنياً 

سنوياً.. وإلى تفاصيل الحوار.
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خطط إلضافة ٢٠٢٠ بوابة إلكترونية بمطار حمد بوابة إلكترونية بمطار حمد

ـــــذي يــحــل محل  الـــهـــاتـــف الــمــحــمــول ال
معلومات  ونــقــاط  الــمــعــلــومــات  مــكــاتــب 

العمالء. 
ـــيـــة عــلــى  ـــال ـــت وســــتــــركــــز الــــخــــطــــوة ال
الــتــعــرف عــلــى الـــوجـــه وســتــقــوم بــربــط 
للمسافرين  الحيوية  القياسات  بيانات 
وجواز  الطائرة  إلى  الصعود  بطاقة  إلى 

السفر أثناء عملية تسجيل الوصول.
من أجل تحقيق رؤية المطار الذكي، 
ــتــعــاون مـــع أفــضــل الــمــؤســســات  فــإنــنــا ن
الرائدة في التقنيات الحديثة للمسافرين 
. مــثــل مــــزود تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
تــجــارب  يــنــفــذ  الـــــذي   SITA ــعــالــمــي ال
نقل  لتسهيل  الروبوتات  فعالية  لتقييم 
الركاب، وتكنولوجيا ” بلوك تشين“ من 
أجل المشاركة السريعة واآلمنة للبيانات 
واالســتــخــدام  المصلحة،  أصــحــاب  عبر 
الــمــحــتــمــل لــلــواقــع الــمــعــزز والــظــاهــري 
 Huawei وشــركــة  التشغيلي،  للمفهوم 
لــتــقــديــم الـــنـــمـــاذج والـــحـــلـــول الــمــبــتــكــرة 

باستخدام أحدث التقنيات.
• كــم عـــدد أجــهــزة الــخــدمــة الــذاتــيــة 
فــي مــطــار حــمــد؟ وهـــل هــنــاك خطط 
وكم  القريب؟  المستقبل  في  لزيادتها 
عدد مستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية 

خالل الربع األول من ٢٠١٨؟
أكثر  أحــد  الــدولــي  حمد  مطار  يعد   -
المطارات تطوراً في العالم، ويعّجل من 
تــحــولــه الــرقــمــي الـــذي تــحــركــه الطموح 
المسافر  مع  المستقبل“  ”مطار  ليصبح 

الذي يمثل جوهر اهتمامنا.
نحن نعمل جاهدين لتقديم برنامجنا 
 SITA مع  بالشراكة  الذكي  المطار  في 
عــلــى تـــزويـــد وتــدشــيــن ٦٢ كــشــًكــا من 
العام  لالستخدام  التالي  الجيل  أكــشــاك 
بــاإلضــافــة إلـــى قـــدرة طــبــاعــة بطاقات 
التسجيل  تجربة  سيعزز  مما  األمتعة، 
بتطوير  يــســمــح  و  لــلــمــســافــريــن  الـــذاتـــي 

األمتعة  تسجيل  خدمة  استخدام  عملية 

الــذاتــي. وفــضــالً عــن ذلــك، ســوف تقوم 

ـــدشـــيـــن بــــوابــــات  ـــد وت ـــزوي ـــت ـــا“ ب ـــت ”ســـي

صعود  بطاقات  من  للتحقق  إلكترونية 

مواقع  في  توضع  ســوف  والتي  الطائرة 

المختصة  المنافذ  مراقبة  نقاط  تسبق 

بــالــمــغــادرة. وســتــتــمــيــز هـــذه األكــشــاك 

والـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة بــالــقــدرة على 

لتحديد  الــحــيــويــة  الــقــيــاســات  اســتــخــدام 

هوية المسافرين.

وستتيح األكشاك الجديدة لعدد أكبر 

من الركاب إلجراء تسجيل وصول ذاتي 

الطائرة،  إلــى  الصعود  بطاقة  وطباعة 

عــدادات  عند  الطويلة  الطوابير  وتجنب 

أسرع  تجربة  وتوفير  الــوصــول  تسجيل 

وخالية من المتاعب.

أعداد المسافرين

• كــــم يــبــلــغ حـــجـــم الـــشـــحـــن وعــــدد 
الــمــســافــريــن عــبــر مــطــار حــمــد خــالل 

الربع األول؟
أرقام  على  مؤخراً  اإلعــالن  تم  لقد   -
عام  من  األول  الربع  خــالل  المسافرين 
 ٨,٧٢ بلغ  حيث  مــارس)   – (يناير   ٢٠١٨

مليون مسافر. 
ونــتــائــجــهــا   ٢٠١٧ عــــام  إنــــجــــازات  إن 
تــمــّثــل نــمــّونــا الــمــســتــدام ومــرونــتــنــا على 
قطر،  في  الصعبة  الظروف  من  الرغم 
حيث استقبل مطار حمد الدولي ٣٥٫٢٧ 
مليون مسافر وسجلت ٢٢٢،٣٢١ رحلة 

طيران في عام ٢٠١٧.
• هــــل تــــأثــــرت نـــتـــائـــج مـــطـــار حــمــد 
تتعرض  الذي  الجائر  بالحصار  الدولي 

يونيو  من  الخامس  منذ  قطر  دولة  له 
الماضي؟

- كـــان لــلــحــصــار تــأثــيــر مــبــاشــر على 
جميع شركات الطيران و خصوصاً التي 

تقوم برحالت منتظمة بين مطار حمد 

الدولي و دول الحصار، وقد عملنا بشكل 

وثــيــق مــع شــركــات الــطــيــران الستيعاب 

من  للحد  رحالتها،  جــداول  في  التغيير 

تــأثــيــر ذلـــك عــلــى حــركــة الــمــســافــريــن. 

وعــمــوًمــا، كــانــت أفــضــل طــريــقــة لكسر 

كالمعتاد  العمل  مــواصــلــة  هــي  الــحــصــار 

مستوى  بأعلى  رحالتنا  جــدول  لضمان 

مــن األمـــــان، مــع ضــمــان تــجــربــة سفر 

سلسة و سهلة..

نحن نطمح لتوفير رحلة سفر خالية 

مـــن الــمــتــاعــب وخـــدمـــة خــمــس نــجــوم 

دون  األوقـــات  جميع  في  ركابنا  لجميع 

أي انقطاع.

كـــمـــا نــمــضــي قــــدمــــاً فــــي االســتــثــمــار 

فــي بــرنــامــج الــمــطــار الــذكــي مــن خــالل 

اســتــخــدام الــقــيــاســات الــحــيــويــة، الــذكــاء 

االصـــطـــنـــاعـــي، الـــروبـــوتـــات و بــرنــامــج 

”األمان الذكي“ الذي يهدف إلى تحسين 

عمليات الفحص األمني.

• هـــل هــنــاك خــطــط لـــزيـــادة طــاقــة 
الشحن بمطار حمد؟

إنشاء  تشمل  المطار  توسعة  خطط   -
استيعابية  بطاقة  للشحن  جديد  مبنى 

ليرتفع  سنويا  طن  ماليين   ٣ إلــى  تصل 

في  الجوي  الشحن  سعة  حجم  إجمالي 

المطار إلى ٤ ماليين و٥٠٠ ألف طن في 

العام. 

كسر الحصار

• كيف ساهم حمد الدولي في كسر 
قطر  دولة  احتياجات  وتوفير  الحصار 

األساسية عبر الشحن الجوي؟
دوراً  الــدولــي  حمد  مطار  لعب  لقد   -
فــاعــالً وكــبــيــراً فــي كــســر الــحــصــار على 
ألعــداد  استقباله  خــالل  مــن  قطر  دولــة 
كبيرة من المسافرين وتعاونه مع عدد 
من شركات الطيران العالمية بما يمتلك 
أفضل  تحاكي  راســخــة  تحتية  بنية  مــن 

المطارات العالمية.
ـــــــــدوره فــي  كـــمـــا ســــاهــــم الــــمــــطــــار ب
الــمــحــافــظــة عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة حــركــة 
إلــى  طبيعية  بــوتــيــرة  والــشــحــن  الــركــاب 

أكثر من ١٥٠ وجهة حول العالم.
بــاعــتــبــار مــطــار حــمــد الــدولــي المرفأ 
الــجــوي لــدولــة قطر واصـــل مطار حمد 
الدولي جهوده الحثيثة لضمان استمرار 
تــدفــق اإلمــــــــدادات، وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
واللحوم،  البضائع،  مــن  المحلي  الــســوق 
وغيرها،  البناء،  ومواد  الغذائية،  والمواد 
المحليين  شركائها  مع  بالتنسيق  وذلــك 

والدوليين.
تسير  الـــتـــي  الـــشـــركـــات  عـــــدد  كــــم   •
وكم  الدولي؟  حمد  عبر مطار  رحالتها 

يبلغ عدد الرحالت اليومية؟
- شهد عام ٢٠١٧ توسع شبكة الخطوط 
من  الوطني-  -الناقل  القطرية  الــجــويــة 
خالل إطالقها ١٠ وجهات جديدة خالل 
حمد  مــطــار  يــتــعــاون  كــمــا   ،٢٠١٧ عــــام 
الطيران  شركات  من  العديد  مع  الدولي 
التي باشرت عملياتها في قطر في عام 
٢٠١٧، بما في ذلك شركة سالم للطيران 
الــعــمــانــيــة، وشـــركـــة طـــيـــران الــجــزيــرة، 
وشــــركــــة ريـــجـــنـــت لـــلـــخـــطـــوط الــجــويــة 
بانجال،  إس  يــو  وشــركــة  البنجالديشية، 
وشركة إنديجو، وهي أكبر وأسرع شركة 

طيران اقتصادي في الهند.

الـــــحـــــصـــــار كــــــســــــر  فـــــــــي  فـــــــــاعـــــــــًال  دوراً  لــــــعــــــب  حــــــمــــــد  ــــــــطــــــــار  م

ــــي ــــذك ــــــة الـــــمـــــطـــــار ال ــــــرؤي ـــــا ل ـــــق ـــــار الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي وف ـــــك ـــــت ــــى االب ــــل ـــــز ع ـــــرك ن

األول ـــــــــــع  ـــــــــــرب ال خـــــــــــــــالل  ـــــــــمـــــــــطـــــــــار  ال عــــــــبــــــــر  مــــــــســــــــافــــــــر  مــــــــلــــــــيــــــــون   ٨,٧٢

مـــ

عبدالعزيز الماس



الدوحة ـ الراية: استطاعت 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــســيــاحــة 
بــالــتــعــاون مــع شــركــائــهــا في 
القطاعين العام والخاص إن 
االنجازات  من  العديد  تحقق 
والـــــتـــــي جـــعـــلـــت قــــطــــر فــي 
انفتاحا  األكثر  الدول  صدارة 
بفضل  وذلـــك  المنطقة  فــي 
التي  الــســيــاســات  مــن  سلسلة 
إجـــراءات  تبسيط  استهدفت 
التأشيرات بما في ذلك إعفاء 
مواطني ٨٠ بلدا من تأشيرة 
الطفرة  جانب  إلــى  الــدخــول، 
الرحالت  سياحة  قطاع  في  
هـــذه  وتـــمـــثـــل   ، الـــبـــحـــريـــة 
اإلجــــــــــراءات عـــالمـــة فـــارقـــة 
عــلــى طــريــق تــطــويــر صناعة 

السياحة .
لزيادة  جهودها  اطــار  في 
مــعــدالت تــدفــق الــســيــاح من 
الــــســــوق الـــصـــيـــنـــي، شـــاركـــت 
هــيــئــة الــســيــاحــة مـــؤخـــراً في 
مـــعـــرض الــصــيــن لــلــرحــالت 
والــســيــاحــة الــخــارجــيــة الــرابــع 
أقيم  والـــذي  عشر «كــوتــم»، 
بكين  الصينية  العاصمة  في 
يضم  وفـــد  الهيئة  وقــــادت   .
شـــريـــكـــاً   ١٢ عــــن  ــيــن  ــل مــمــث
الضيافة  قــطــاع  شــركــاء  مــن 
ومنظمي الرحالت السياحية 
فــي قــطــر، ويــأتــي ذلـــك في 
لتعزيز  الــدولــة  جــهــود  إطـــار 
حـــضـــور الـــعـــالمـــة الــتــجــاريــة 
السوق  في  السياحية  للوجهة 

الصينية.
وافــتــتــح الــجــنــاح الــقــطــري 
سعادة  ”كوتم“  معرض  في 
سالمين  بــن  ســلــطــان  الــســيــد 

ــــصــــوري، ســفــيــر  ــــمــــن ال
ـــــــــــــــــة  دول

الصين  جمهورية  لدى  قطر 
الشعبية.

وقـــــــــــــال الــــــســــــيــــــد حـــســـن 
اإلبـــراهـــيـــم، الــقــائــم بــأعــمــال 
ــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة  رئــــــيــــــس ال
المشاركة  ”تــأتــي  للسياحة: 
األولــــــــــى لــــنــــا فـــــي مـــعـــرض 
والسياحة  للرحالت  الصين 
الـــخـــارجـــيـــة عـــقـــب ســلــســلــة 
مــن الــخــطــوات الــهــامــة التي 
تقديم  لضمان  اتــخــاذهــا  تــم 
تــجــربــة الــضــيــافــة الــقــطــريــة 
األصــــــيــــــلــــــة لــــلــــمــــســــافــــريــــن 
ــنــمــا يـــأتـــون  ــيــيــن حــي ــن الــصــي
الســتــكــشــاف مــعــالــم الــجــذب 
والكنوز  والثقافي  السياحي 
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تـــزخـــر بها 

بالدنا».
 

وأضــــــاف: ”وبـــالـــتـــزامـــن مع 
جــهــودنــا الــتــي نــقــوم بــهــا في 
الصينية،  الــســيــاحــيــة  الــســوق 
مع  وثــيــق  بشكل  نعمل  فإننا 
قـــطـــاع الــســيــاحــة والــضــيــافــة 
فــي قــطــر لــضــمــان جــاهــزيــة 
شـــركـــاء الـــقـــطـــاع الســتــقــبــال 
السياحية  واألفـــواج  الضيوف 

القادمة من الصين.»
وكــــانــــت دولــــــة قـــطـــر قــد 
حصلت في سبتمبر من العام 
الوجهة  صفة  على  الــمــاضــي 
يتيح  ما  المعتمدة،  السياحية 
واألفــواج  الــزوار  استقبال  لها 
الـــســـيـــاحـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، كــمــا 
يسمح للهيئة العامة للسياحة 

بالترويج لدولة قطر كوجهة 
الصينية.  السوق  في  سياحية 
افتتحت  الحين،  ذلــك  ومنذ 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة ٣ 
مكاتب تمثيلية في العاصمة 
جوانزو  مدينتي  وفــي  بكين 

وشنغهاي. 
وقد شهد الربع األول من 
نــمــواً   ٢٠١٨ الــــجــــاري  الـــعـــام 
الــزوار  عــدد  فــي   ٪٢٧ بنسبة 
بالفترة  مــقــارنــة  الصينيين 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــمــاضــي. 
ذات  البيانات  تحليل  ويظهر 
أصبحت  الــصــيــن  أن  الــصــلــة 
األسرع  المصدرة  السوق  هي 

نمواً بالنسبة لقطر.
ومــــــن 

الهيئة  كــرمــت  ثــانــيــة،  جــهــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــســـيـــاحـــة شـــركـــاء 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فــي قطر 
مـــمـــن أصــــبــــحــــوا جـــاهـــزيـــن 
الصينيين  الـــزوار  الستقبال 
والـــمـــجـــمـــوعـــات الــســيــاحــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وذلــــــــك بــعــدمــا 
االعتماد  متطلبات  اســتــوفــوا 
ووزارة  الهيئة  أقــّرتــهــا  الــتــي 
ــــاحــــة فــي  ــــســــي الــــثــــقــــافــــة وال
الحفل،  شهد  وقــد  الــصــيــن.  
السيد  سعادة  حضره  والــذي 
جمهورية  سفير  تشين،  لــي 
قطر،  لــدى  الشعبية  الصين 
تــكــريــم أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 
عـــضـــواً مـــن أعـــضـــاء الــقــطــاع 
الـــســـيـــاحـــي والـــفـــنـــدقـــي فــي 

قطر. 

وضـــــــم أعـــــضـــــاء الـــقـــطـــاع 
ـــمـــهـــم ٦  ـــكـــري الــــــذيــــــن تــــــم ت
الـــوجـــهـــات  إلدارة  شــــركــــات 
ــــتــــي تــمــكــنــت  الـــســـيـــاحـــيـــة وال
الهيئة  متطلبات  تلبية  مــن 
الستضافة  للسياحة  الــعــامــة 
الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــســـيـــاحـــيـــة 
الصينية. كما تم تأكيد اعتماد 
وزارة  لـــدى  الــشــركــات  هـــذه 
الصينية،  والسياحة  الثقافة 
مــــــا يـــعـــنـــي أنـــــهـــــا أصـــبـــحـــت 
جـــاهـــزة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
التي  الصينية  السفر  وكــاالت 
العطالت  تنظيم  إلــى  تتطلع 
ـــاحـــيـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات  ـــســـي ال
واألفــــراد على الــســواء وذلــك 

بدء من شهر مايو الجاري.
فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
نال ١٥ فندقاً شهادة ”مرحباً 
بـــالـــصـــيـــنـــيـــيـــن“، 

ـــحـــظـــى بـــاعـــتـــمـــاد  والــــــتــــــي ت
والــســيــاحــة  الــثــقــافــة  وزارة 
السياحة  وأكاديمية  الصينية 
الصينية، وذلك عبر شريكها 
ألنحاء  التوزيع  في  الحصري 

العالم ”سيليكت هولدنج».

  Ctrip شراكة مع
هذا وأعلنت الهيئة العامة 
اتفاقية  توقيع  عــن  للسياحة 
مــــــع شــــــــــركــــــــــةCtrip  عــلــى 
عشر  الرابعة  الــدورة  هامش 
لـــمـــعـــرض الـــصـــيـــن الــــدولــــي 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــســــفــــر الـــــذي 
أقـــيـــم مـــــؤخـــــراً فــــي بــكــيــن. 
هذه  تعزز  أن  المقرر  ومــن 
أكبر  مع  المبرمة  االتفاقية، 
السياحية  للحجوزات  منصة 
في الصين، الجهود الميدانية 
ــهــيــئــة الــــعــــامــــة لــلــســيــاحــة  ــل ل
ــتــســويــق لــدولــة  لــلــتــرويــج وال
قـــطـــر كـــوجـــهـــة ســيــاحــيــة 

جــــذابــــة لـــلـــســـيـــاح ووكـــــــاالت 
السفر الصينية.

وقـــــــــــــال الـــــســـــيـــــد راشــــــــد 
ـــقـــريـــصـــي، رئــــيــــس قــطــاع  ال
التسويق والترويج في الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة: ”يــســرنــا 
ــتــعــاون  اإلعــــــالن عـــن هــــذا ال
مــــــــــعCtrip  الــــــذي ســيــكــون 
الترويجية  ألنشطتنا  مكمالً 
إلى  تهدف  والــتــي  المختلفة 
جــــذب الـــمـــزيـــد مـــن الـــــزوار 
ومــن  قــطــر.  إلـــى  الصينيين 
نتوقع  االتفاقية  هــذه  خــالل 
قــريــبــاً    Ctrip تــصــبــح  أن 
منصة يلجأ إليها المسافرون 
الــصــيــنــيــون والــــشــــركــــاء فــي 
القطاع لمعرفة المزيد حول 
قطر وحجز رحالتهم إليها. 
نــحــن نــتــطــلــع إلــــى أن تــكــون 
هـــذه الــخــطــوة أســـاســـاً قــويــاً 
لــشــراكــة بــعــيــدة الـــمـــدى مع

.  Ctrip
هيان  قــالــت  جهتها  ومــن 
ســـيـــن، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
في   السفر  وجــهــات  لتسويق 
وجهة  قــطــر  :»تــعــد   Ctrip
في  وبــــارزة  ناشئة  سياحية 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســــــط 
ــــة عــاصــمــتــهــا  بـــفـــضـــل حــــداث
الــعــالــمــيــة وتــاريــخــهــا الــغــنــي 
ما  وهــو  الثقافية،  ومعالمها 
يــغــيــر وجــهــات نــظــرنــا حــول 
الــــوجــــهــــات الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
المنطقة. نتطلع إلى الترويج 
الموثوقة  السياحة  لتجارب 
فـــــــي قـــــطـــــر عـــــبـــــر قـــــاعـــــدة 
باستمرار  المتنامية  بياناتنا 
ـــمـــســـافـــريـــن الــصــيــنــيــيــن  ـــل ل

وتعميق تعاوننا مع قطر».

طفرة في السياحة الصينية والروسية إلى قطر طفرة في السياحة الصينية والروسية إلى قطر 
إجراءات ”الهيئة“ تمثل عالمة فارقة في تطوير القطاع  

ــــاح  ــــســــي ــــطــــقــــة الســـــتـــــقـــــبـــــال ال ــــمــــن فـــــــي ال ـــــاً  ـــــاح ـــــت ـــــف ـــــــــــــدول األكـــــــثـــــــر ان  قـــــطـــــر فـــــــي صـــــــــــــدارة ال

األول  الـــــــــربـــــــــع  ـــــــــــالل  خ ــــــطــــــر  ق ـــــــــــى  إل ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــصـــــي ال ــــــاحــــــة  ــــــســــــي ال فـــــــــي  نـــــــــمـــــــــواً   ٪٢٧
 سفير قطر في الصين والقأيم بٔاعمال رٔييس الهئية العامة للسياحة

لقطة جماعية لسفير قطر في ٔالمانيا ووفد هئية السياحة المشارك في معرض برلين   حسن إالبراهيم 

 سفير قطر في روسيا وإالبراهيم والقريصي 

األحد 4 رمضان 1439 هـ - 20 مايو 2018 م 1010 سفر وضيافةسفر وضيافة



األحد 4 رمضان 1439 هـ - 20 مايو 2018 م 1111 سفر وضيافةسفر وضيافة

 كتارا للضيافة تمتلك وتدير أرقى الفنادق والمنتجعات  كتارا للضيافة تمتلك وتدير أرقى الفنادق والمنتجعات 
الشركة تواصل توسعاتها محلياً وعالمياً 

الدوحةـ  [: تمكنت 
كـــتـــارا لــلــضــيــافــة، الــشــركــة 
وتــطــّور  وتــديــر  تملك  الــتــي 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــفـــنـــادق 
والـــمـــنـــتـــجـــعـــات الـــفـــاخـــرة 
عـــــالـــــمـــــيـــــاً، مــــــن تـــحـــقـــيـــق 
الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــجـــاحـــات، 
إنجازاتها  يُبرز  الذي  األمر 
الــــبــــارزة والــمــســتــمــرة من 
نهضة  في  المساهمة  أجل 
قــطــر ونـــمـــوهـــا، وتــطــويــر 
قــطــاع الــضــيــافــة الــقــطــري 
لــيــواكــب الــقــطــاع الــعــالــمــي، 
وذلك من خالل االستثمار 
المميزة  الفنادق  وتطوير 
فــــي الــــوجــــهــــات الــعــالــمــيــة 

الرئيسية.
 وتــمــتــلــك شـــركـــة كــتــارا 
لــلــضــيــافــة مــحــفــظــة عــالــيــة 
الــــــــجــــــــودة مـــــــن األصـــــــــول 
الــــفــــاخــــرة، حـــيـــث تـــواصـــل 
تــــــوســــــعــــــهــــــا مـــــــــن خــــــالل 
بــرنــامــجــهــا االســتــراتــيــجــي 
لــلــتــطــويــر واالســتــثــمــار في 
أكــثــر الـــفـــنـــادق جـــــودًة في 
بتوسيع  تقوم  بينما  قطر، 
أصـــــولـــــهـــــا مــــــن الــــفــــنــــادق 
الــــشــــهــــيــــرة فـــــي األســــــــواق 
أنحاء  جميع  في  الرئيسية 
الشركة  حققت  كما  العالم. 

تقدماً كبيراً في تجديد 
الـــفـــنـــادق الــقــائــمــة 

وإنــــشــــاء فــــنــــادق جـــديـــدة، 
إلى  للضيافة  كتارا  وتتطلع 
اإلعالن عن تحقيق المزيد 
العام  خالل  اإلنجازات  من 

الجاري.
 وقــــــال ســــعــــادة الــشــيــخ 
نـــواف بــن جــاســم بــن جبر 
مــجــلــس  رئـــيـــس  ثـــانـــي،  آل 
لــلــضــيــافــة:  كــــتــــارا  إدارة 
تغيير  إلــى  رؤيتنا  ”تهدف 
عــالــم الــضــيــافــة مــن خــالل 
والتي  واالبتكار،  االستثمار 
مــن شــأنــهــا أن تــتــرك إرثـــاً 
بما  القادمة  لألجيال  بارزاً 
التنموية  قطر  رؤية  يواكب 

.“٢٠٣٠
أضـــــاف : ”رؤيـــــة كــتــارا 
للضيافة تهدف إلى تحقيق 
الـــنـــمـــو االســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
قــطــر، إلـــى جــانــب الــتــوســع 
فــي أســــواق جــديــدة خــارج 
حدودنا، ويمكن القول إننا 
عام  من  جيد  بوضع  نتمتع 
آلخـــر، وأصــبــحــنــا قــادريــن 
عــلــى تــحــقــيــق الــمــزيــد من 
الـــــنـــــجـــــاح فــــــي مـــســـاعـــيـــنـــا 

الرائدة  الشركة  لنكون 
الــــمــــعــــتــــرف 

بــــهــــا 

الضيافة  قــطــاع  فــي  دولــيــاً 
ـــى مــســتــوى  ــــفــــاخــــرة عـــل ال

أجمع“. العالم 
السيد  قــال  جانبه  ومــن   

حمد عبد اهللا 

التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــال، 
ـــارا لــلــضــيــافــة:  لــشــركــة كـــت
شهد  الفندقي  القطاع  ”إن 

وإنجازات  كبيرة  تحّوالت 
غــيــر مــســبــوقــة عــبــر كــتــارا 
شركة  تعد  الــتــي  للضيافة 

عــالــمــيــة مــالــكــة وُمـــطـــورة 
وتعمل  للفنادق.  ومشغلة 
تنفيذ  على  للضيافة  كتارا 
خــطــطــهــا االســتــراتــيــجــيــة 
ــــــوســــــع  ــــــت ــــــل ل

مــن خـــالل االســتــثــمــار في 
قطر،  في  الرائدة  الفنادق 
فيه  تعمل  الذي  الوقت  في 
عـــلـــى تــنــمــيــة مــجــمــوعــتــهــا 
مــــن الــــعــــقــــارات الـــفـــاخـــرة 
ــــيــــة  فــــــي األســـــــــــــواق الــــدول

الرئيسية“.
للضيافة  ”كتارا  أضــاف: 
تـــــواصـــــل تــــوســــعــــاتــــهــــا فــي 
الـــســـوق الــمــحــلــي اســتــعــداداً 
الســـــتـــــضـــــافـــــة مـــــونـــــديـــــال 
الشركة  تعمل  حيث   ٢٠٢٢
عــلــى تــطــويــر الـــعـــديـــد من 
الــــمــــشــــروعــــات الــفــنــدقــيــة 
شاطئ  مجّمع  تشمل  والتي 
افتتاحه  والــمــتــوقــع  ســلــوى 
ومنتجع   ،٢٠١٩ عام  خالل 
وســــبــــا الـــمـــســـيـــلـــة وســيــتــم 
تــــدشــــيــــنــــه خــــــــالل الــــربــــع 
الجاري،  العام  من  األخير 
ــارا فــي الــوســيــل  وأبـــــراج كــت
في  افتتاحه  سيتم  والـــذي 
أن  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،٢٠٢١
لتجديد  تــخــطــط  الــشــركــة 
فــنــدقــي مـــاريـــوت الــدوحــة 

وموفنبيك“.
 وتابع المال: ”نحن 
مــلــتــزمــون 

وتوسيع  تــطــويــر  بــمــواصــلــة 
اســتــثــمــاراتــنــا، ونــعــمــل على 
إنـــــــجـــــــاز مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
شأنها  من  التي  المبادرات 
أن تقّربنا من هدفنا لضم 
عـــام  بـــحـــلـــول  فـــنـــدقـــاً   ٦٠
محفظة  وشــهــدت   ،٢٠٢٦
حيث  نــمــواً  للضيافة  كــتــارا 
تــضــم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
أو  ــكــهــا   ــل تــمــت فـــنـــدقـــاً   ٣٨

تديرها“.
 واكتسبت كتارا للضيافة 
االعـــــــــــتـــــــــــراف الـــــعـــــالـــــمـــــي 
قّدمتها  التي  للمساهمات 
فـــي قـــطـــاع الــضــيــافــة على 
من  والعالم  قطر  مستوى 
الجوائز  مــن  العديد  خــالل 
ـــمـــرمـــوقـــة الــــتــــي حــــازت  ال

عليها.
شـــركـــة  ـــــحـــــوذت  واســـــت  
ــلــضــيــافــة مـــؤخـــراً  كــــتــــارا ل
بيرجنستوك  منتجع  على 
ـــــوســـــيـــــرن فـــي  بـــــحـــــيـــــرة ل
المنتجع  ويشمل  سويسرا، 
ــــمــــرافــــق  الـــــعـــــديـــــد مــــــن ال
الفندقية  والشقق  والغرف 
األثرية،  والمباني  الفاخرة 
ومطاعم، ومالعب جولف 
وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة مــتــكــامــلــة 
ــــــى مــنــتــجــع  بــــاإلضــــافــــة إل

صحي.

الــــقــــادمــــة  ـــــال  ـــــي ـــــألج ل بــــــــــارز  إرث  تــــــــرك  إلــــــــى  ـــــا  ـــــن ـــــت رؤي تـــــهـــــدف  جــــــاســــــم:  بــــــن  نــــــــــواف  الــــشــــيــــخ 

حمد عبد اهللا المال  الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني 

٢٠٢٢ لمونديال  استعداداً  جديدة  فنادق  لتدشين  خطط  المال:  حمد 

في جـــــودًة الـــفـــنـــادق منأكــثــر الــمــزيــد تــحــقــيــق عــلــى
السيد  قــال  جانبه  ومــن 

هللا
خــطــطــهــا االســتــراتــيــجــيــة

ل الــدوحــةل مـــاريـــوت ــــمــــرافــــقفــنــدقــي ال مــــــن الـــــعـــــديـــــد أكــثــر الـــفـــنـــادق جـــــودة في
بتوسيع تقوم بينما بتوسيعقطر، تقوم  بينما  قطر، 
أصـــــولـــــهـــــا مــــــن الــــفــــنــــادق
الــــشــــهــــيــــرة فـــــي األســــــــواق

عــلــى تــحــقــيــق الــمــزيــد من 
ا ن ي اع م ف اح ج ن الـــــنـــــجـــــاح فــــــي مـــســـاعـــيـــنـــا ال

الرائدة  الشركة  لنكون 
الــــمــــعــــتــــرف 

ــــــوســــــعحمد عبد اهللا ــــــت ــــــل فــنــدقــي مـــاريـــوت الــدوحــةل
.وموفنبيك“ وموفنبيك

 وتابع المال: ”نحن
مــلــتــزمــون

ــــمــــرافــــق  الـــــعـــــديـــــد مــــــن ال
الفندقية والشقق الفندقية والغرف والشقق  والغرف 
األثرية،  والمباني  الفاخرة 
ومطاعم، ومالعب جولف  و ي ر ي

أنحاء جميع  في  الرئيسية 
الشركة حققت  كما  العالم. 

تقدماً كبيراً في تجديد 
الـــفـــنـــادق الــقــائــمــة 

ر
بــــهــــا

و جوز ب و م و
وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة مــتــكــامــلــة 
ــــــى مــنــتــجــع  بــــاإلضــــافــــة إل

صحي.



األحد 4 رمضان 1439 هـ - 20 مايو 2018 م 1212 سفر وضيافةسفر وضيافة

منتجع شاطئ سيلين يوفر عروضاً خاصة خالل رمضان 
 نواف العبيدلي مدير عام المنتجع: 

الدوحة - [: كشف السيد 
عام  مدير  العبيدلي،  علي  نــواف 
ــيــن - مــن  ــل مــنــتــجــع شــــاطــــئ ســي
تقديم  عـــن  مـــــروب،  مــنــتــجــعــات 
األخـــيـــر عـــــروض خـــاصـــة خـــالل 
شــهــر رمـــضـــان وفـــصـــل الــصــيــف 
تــشــمــل جــمــيــع مـــرافـــق الــمــنــتــجــع، 
إلــــى أن الــمــنــتــجــع يــوّفــر  مــشــيــراً 
خـــــدمـــــات اإلفــــــطــــــار والــــســــحــــور 
لألفراد والشركات والمؤسسات. 

سيلين  شاطئ  منتجع  وقـــال:   
يــقــّدم  مـــروب،  منتجعات  مــن   -
خـــصـــومـــات عـــلـــى أســــعــــار الــفــلــل 
والــــشــــالــــيــــهــــات خــــــالل رمـــضـــان 
المنتجع  عــمــالء  لتشجيع  وذلــــك 
العصرية  بالخدمات  لالستمتاع 
الـــتـــي يـــقـــّدمـــهـــا، مـــنـــوهـــاً إلــــى أن 
من  اعتباراً  تبدأ  الفندق  عــروض 
الفترة الحالية وتستمر حتى عيد 

الفطر. 
 وتوقع العبيدلي زيادة معّدالت 
اإلقبال على منتجع شاطئ سيلين 
إلى  مشيراً  الصيف،  فصل  خــالل 
نسبة  على  تستحوذ  الــعــائــالت  أن 
يشّكل  فيما  الــعــمــالء،  مــن  كبيرة 
من   ٪٨٥ مـــن  أكــثــر  الــقــطــريــون 

أجمالي نزالء المنتجع.
سيلين  شاطئ  أن  إلــى  وأشـــار   
جميع  رغــبــات  تلبية  عــلــى  يعمل 
عصرية  خدمات  وتوفير  عمالئه 
لقطاع  الــحــصــري  الــوجــه  تــعــكــس 
الضيافة في قطر، مشيراً إلى أن 
خصوصية  على  يُحافظ  المنتجع 
ترفيهية  تجربة  ويوّفر  العائالت 

متكاملة.
منتجع  أن  الــعــبــيــدلــي  وأكـــــد   
منتجعات  مــن   - سيلين  شــاطــئ 
على  مــــروب، ال يــــزال مــحــافــظــاً 
بنسبة  يتعلق  فيما  عالية  وتــيــرة 
ُمــــبــــادرة  أن  مــــؤكــــداً  األشـــــغـــــال، 

للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
بالتعاون مع شركائها في 
والخاص  العام  القطاعين 

مــن  جــنــســيــة   ٨٠ بـــإعـــفـــاء 
تــأشــيــرة الــدخــول إلــى قطر 

ســاهــمــت فــي تــنــويــع األســـواق 
المصّدرة للسياحة. 

شــاطــئ  مــنــتــجــع  أن  وأوضـــــح   
مــروب،  منتجعات  من   - سيلين 
الـــعـــام  مــــن  األول  الــــربــــع  خـــــالل 
معّدالت  في  زيــادة  شهد  الجاري 
تـــــدفـــــق الـــــســـــّيـــــاح مـــــن األســـــــــواق 
إلى  مشيراً  واآلسيوية،  األوروبية 
أن  مــؤخــراً  اســتــطــاع  المنتجع  أن 
من  معتمدة  شهادة  على  يحصل 
السّياح  الستقبال  السياحة  هيئة 

الصينيين.
 ونـــــوه الــعــبــيــدلــي إلــــى أنــــه تم 
مــنــهــا  اثـــنـــتـــان  فـــيـــال   ١٨ إضــــافــــة 
”رويــــــــــال“ بـــحـــمـــامـــات ســبــاحــة 
شاطئ  بمنتجع  ويــوجــد  خــاصــة، 
غــــرف،  ثــــالث  فـــيـــال   ٢٠ ســيــلــيــن 
وصــالــة،  غرفتين  شــالــيــهــا،  و٢٠ 
كما  البحر،  على  مطلة  جميعها 

يـــوّفـــر الــمــنــتــجــع 

راقـــيـــة،  غـــرفـــة   ٣٥

باإلضافة إلى جناحين. 

تطوير الخدمات الترفيهية

شــاطــئ  مــنــتــجــع  إن  وقـــــــال:   

مــروب،  منتجعات  من  سيلين، 

ســـــيـــــواصـــــل خــــطــــطــــه لـــتـــطـــويـــر 

الـــخـــدمـــات الــتــرفــيــهــيــة وتــوفــيــر 

لعمالئه،  التسهيالت  من  المزيد 

يـــوفـــر  الـــمـــنـــتـــجـــع  أن  مــــوضــــحــــاً 

خالل  متكامالً  ترفيهياً  برنامجاً 

يـــــوم الـــجـــمـــعـــة وفـــصـــل الــصــيــف 

أن  وعــــطــــالت األعـــــيـــــاد، مـــبـــيـــنـــاً 

الــمــنــتــجــع يـــوجـــد بـــه نــطــاطــيــات 

مختلفة.  مائية  وألعاب 

شــاطــئ  مــنــتــجــع  أن  وأوضـــــــح 

ــنــزالء إمــكــانــيــة  ــل ســيــلــيــن يـــوّفـــر ل

زيارة المواقع السياحية والتراثية 

فـــــي مـــنـــطـــقـــة شــــاطــــئ ســيــلــيــن 

وجــمــيــع أرجــــاء 
الــدولــة، مــؤكــداً أن 
الــمــنــتــجــع يـــوفـــر الــضــيــافــة 
الــقــطــريــة األصــيــلــة لــعــمــالئــه بما 

الوطنية. والهوية  الثقافة  يرّسخ 
 وأشــــــــار الـــعـــبـــيـــدلـــي إلــــــى أنـــه 
تـــم تــجــديــد الـــنـــادي الــصــحــي في 
المنتجع، وهناك عروض خاصة 
على االشتراكات والعضوية والتي 
المنتجع  دخـــول  لصاحبها  تــوفــر 
والـــتـــمـــتـــع بـــخـــصـــومـــات مــتــنــوعــة 
وجميع  والــغــرف  المطاعم  على 

المرافق األخرى.
مــــــعــــــدالت  وحـــــــــــــول   
الــتــقــطــيــر فــــي الــمــنــتــجــع 
قــــال الــعــبــيــدلــي: ”يــعــمــل 
فـــــي الـــمـــنـــتـــجـــع عــــــدد مــن 
المواطنين ونرّحب بتوظيف 
الوطنية  الــكــوادر  مــن  المزيد 
فــي الــمــنــتــجــع بــمــا يــتــمــاشــى مع 

التنموية“.  الدولة  استراتيجية 

عائلي منتجع  أفضل 

 وكـــشـــف عــــن حـــصـــد مــنــتــجــع 
لقب  على  مؤخراً  سيلين  شاطئ 
في  فاخر  عائلي  منتجع  ”أفضل 
جوائز  توزيع  حفل  خــالل  قطر“ 
ــفــنــادق ونـــــوادي ســبــا الــفــاخــرة  ال
الــعــالــمــيــة، وقـــد تــم اإلعــــالن عن 
التي  مجلة ”لوكس“  في  الجوائز 

تصدر بشكل ربع سنوي. 
 وقـــال الــعــبــيــدلــي: ”بــاإلضــافــة 
إلى ما يوّفره المنتجع الفخم من 
للبحر  خــّالبــة  بانوراميه  مناظر 
المحيطة  الــطــبــيــعــيــة  والــمــنــاطــق 
سيلين  شــاطــئ  منتجع  فــإن  بــه، 
فرصة  االستجمام  لمحبي  يُقّدم 

من  كبيرة  بمجموعة  لالستمتاع 
جانب  إلــى  الترفيهية،  األنــشــطــة 
كبيرة  مجموعة  تجربة  فرصة 
مــن أنــــواع الــطــهــي، والــمــأكــوالت 
المطاعم  تقّدمها  التي  المميزة 
المنتجع  في  البحر  على  المطلة 

ذي الخمس نجوم. 
شــاطــئ  مــنــتــجــع  أن  وأوضـــــح   
مروب  لمنتجعات  التابع  سيلين 
يــمــثــل واحــــــة فــــريــــدة تـــقـــع بــيــن 
ـــيـــة لـــلـــصـــحـــراء  ـــرمـــل ـــبـــان ال ـــكـــث ال
والــــخــــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي، مـــغـــطـــاة 
بــــاألشــــجــــار والــــعــــشــــب األخـــضـــر 
ساحراً  جواً  المنتجع  على  لتضفي 
والهروب  العطالت  لقضاء  مثالياً 
مـــن ضــغــوطــات الــعــمــل، مـــؤكـــداً 
وسائل  جميع  يوفر  المنتجع  أن  
احــتــيــاجــات  كــافــة  لتلبية  الــراحــة 

النزالء.
لمنتجع  الــعــام  الــمــديــر  وقـــال   
شــــاطــــئ ســـيـــلـــيـــن: ”كــــمــــا يــوجــد 
مـــأدبـــتـــا طـــعـــام واحــــــدة داخــلــيــة 
واألخــــــــرى خـــارجـــيـــة ومــلــعــبــان 
لــلــتــنــس مـــضـــاءان، ونــــاٍد ريــاضــي 
وغرفة  األجهزة  بأحدث  مجّهز 
تدليك غرفة بخار وصالة ألعاب 
النشاطات  من  وغيرها  لألطفال 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة كــــركــــوب الـــجـــمـــال 
ـــدّراجـــات الــربــاعــيــة  واســتــئــجــار ال

المائية“. والدرجات 
شاطئ  منتجع  أن  إلــى  وأشــار   
ـــيـــن يـــــوجـــــد بــــــه حــــوضــــان  ـــل ســـي
ومطعمان،  خــارجــيــان  للسباحة 
ذا بــيــرل الـــذي يــقــّدم الــمــأكــوالت 
فـــي جــمــيــع األوقــــــــات، ومــطــعــم 
الجـــــون وصـــالـــة بـــلـــيـــاردو الـــذي 
أن  يـــقـــّدم الــكــوكــتــيــالت، مــبــيــنــاً 
مسبج  ومطعم  جريل  ذا  مطعم 
الجـــــــون يــــقــــدمــــان الــــمــــأكــــوالت 

والمشروبات.  الخفيفة 

ـــــــالت  ـــــــعـــــــائ ال ــــــــــن  م ــــــر  ــــــي كــــــب وإقــــــــــــبــــــــــــال   .. ــــــــون  ــــــــطــــــــري ق الــــــــــــنــــــــــــزالء  ــــــــــن  م  ٪٨٥

الــــصــــحــــي  ـــــــــادي  ـــــــــن ال ـــــة  ـــــوي ـــــض ع فــــــــي  ـــــــراك  ـــــــالشـــــــت ل خــــــاصــــــة  ـــــــــا  ومـــــــــزاي عـــــــــروضـــــــــاً  نــــــوفــــــر   
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األحد 4 رمضان 1439 هـ - 20 مايو 2018 م 1414 سفر وضيافةسفر وضيافة

 شيراتون جراند ينظم خيمة تراث الرمضانية الفاخرة شيراتون جراند ينظم خيمة تراث الرمضانية الفاخرة
 سعيد حيدري مدير عام الفندق: 

أعــلــن   :]  - الـــدوحـــة 
ــتــجــع شـــيـــراتـــون  فـــنـــدق ومــن
جــرانــد الــدوحــة، عــن تنظيم 
خــيــمــة تــــــراث الــرمــضــانــيــة 
المجلس،  قاعة  في  الفاخرة 
وتــــقــــّدم الــخــيــمــة لــلــضــيــوف 
فرصة لتذوق تجربة السحر 
بالقصور  الــخــاصــة  واألنـــاقـــة 
الــتــراث  تعكس  الــتــي  الملكية 

القطري األصيل. 
ـــمـــت خـــيـــمـــة تـــــراث   صـــّم
الــــرمــــضــــانــــيــــة فـــــي مــنــتــجــع 
شــــيــــراتــــون جــــرانــــد لــتــحــمــل 
بالطابع  العريق  التراث  ألوان 
األصـــيـــل الــمــكــون مـــن الــلــون 
الــعــنــابــي الــوطــنــي والــذهــبــي 
الملكي الممزوج بخيوط من 
العراقة باللون الكحلي، وهذا 

بالفخامة  الــشــعــور  يبعث  مــا 
والــرقــي فــي أســلــوب الفندق 
ــــات رمـــضـــان  إلحــــيــــاء ذكــــري
ــــدة، فــــهــــذه الــخــيــمــة  ــــفــــري ال
تــحــمــل فــــي داخـــلـــهـــا أجــــــواًء 
شــهــيــة  ــــاقــــاً  وأطــــب تـــنـــســـى  ال 
بطعام  لالستمتاع  مخّصصة 
الفطور  لوجبة  ســـواء  مثالي 
الــســحــور  والئــــــم  أو  الــغــنــيــة 

الُمبهرة.
 ويـــتـــجـــّدد مــوعــد ضــيــوف 
مــنــتــجــع شــــيــــراتــــون جـــرانـــد 
عــنــد غـــروب الــشــمــس، حيث 
يــتــجــّمــع األهـــــل واألصــــدقــــاء 
متعّددة  بخيارات  لالستمتاع 
ــــذوق ألــذ  فـــي الــخــيــمــة، أو ت
الفريدة  اإليطالية  النكهات 
فــــــي مــــطــــعــــم الفــــــيــــــرانــــــدا، 

بحرية  بإطاللة  واالستمتاع 
هادئة.

لضيوفه  المنتجع  ويــوفــر   
فـــي صــالــة الــبــهــو الــمــعــروفــة 
بـــفـــنـــدق شــــيــــراتــــون جـــرانـــد 
الــدوحــة األتـــريـــوم حــلــوى أم 
االستمتاع  يمكن  والتي  علي 
بــهــا بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــقــهــوة 
الــمــحــّمــصــة خــصــيــصــاً لـــزوار 
فــــنــــدق شـــــيـــــراتـــــون جــــرانــــد 

الدوحة.
 فـــنـــدق شـــيـــراتـــون جــرانــد 
من  مهم  معلم  هــو  الــدوحــة 
مــعــالــم الـــدوحـــة، ويــعــد من 
في  بنيت  التي  الفنادق  أوائــل 
الــمــديــنــة، ويــمــكــن الــتــعــّرف 
طريق  عن  بساطة  بكل  عليه 
أجــــــيــــــال مــــــن الـــقـــطـــريـــيـــن 

والــــوافــــديــــن، فــهــو الــمــاضــي 
والحاضر بالنسبة للكثيرين، 
للذين  المفّضلة  الوجهة  وهو 
ولمن  الفخامة  عن  يبحثون 
يــبــحــث عـــن الـــتـــجـــّدد الـــدائـــم 

أيضاً. 
 ومـــــا يـــعـــول عــلــيــه فــنــدق 
ومــنــتــجــع شـــيـــراتـــون جــرانــد 
دائماً هو إعادة تلك اللحظات 
والــــــــذكــــــــريــــــــات الــــقــــديــــمــــة 
والــمــمــيــزة، وخــلــق ذكــريــات 
في  الحيوية  تبعث  متجّددة 
الــتــقــالــيــد الــمــحــلــيــة الــتــراثــيــة 

القطرية.

خدمات عصرية

 وكــــأحــــد أهــــــم الـــفـــنـــادق 

واألكــــثــــر شـــهـــرة فـــي قــطــر، 
جراند  شيراتون  فندق  يقّدم 
الــــدوحــــة لــضــيــوفــه عــنــصــراً 
فــــريــــداً مــــن أجـــــــواء الـــتـــراث 
رمضان  شهر  خــالل  األصيل 
الــمــبــارك لــهــذا الـــعـــام، تحت 

شعار ”تراثكم هو تراثنا“.
ســـعـــيـــد  الــــــســــــيــــــد  قـــــــــــال   
حيدري، المدير العام لفندق 
شـــيـــراتـــون جـــرانـــد الـــدوحـــة: 
تــراث  خيمة  مساحة  ”تمتد 
الـــرمـــضـــانـــيـــة عـــلـــى مــســاحــة 
وتستوعب  مربع،  متر   ١٠٠٠
أكثر من ٥٠٠ شخص، حيث 
الخيمة  مساحة  بزيادة  قمنا 
خـــــالل هـــــذا الــــعــــام، وتـــوفـــر 

الــخــيــمــة لــلــضــيــوف خــدمــات 
بمعايير  والــســحــور  اإلفـــطـــار 

ضيافة عصرية“.
فــــنــــدق  إن  وأضـــــــــــــــــاف: 
ـــــد يــــقــــّدم  شـــــيـــــراتـــــون جـــــران
عــــــروضــــــاً مـــتـــنـــوعـــة خــــالل 
شــهــر رمــضــان والــتــي تشمل 
عــلــى الـــغـــرف، حيث  عـــرضـــاً 
غرفة  حجز  للضيوف  يمكن 
والـــحـــصـــول عــلــى إفـــطـــار أو 
إضافيين  لشخصين  ســحــور 
فــقــط،  ريـــــــاالً   ٧٩٩ مـــقـــابـــل 
العرض  هــذا  أن  إلــى  مــشــيــراً 
متوفر طوال أيام األسبوع في 

رمضان. 
 وأوضـــــــــح حـــــيـــــدري إلـــى 
شــيــراتــون  منتجع  خيمة  أن 
متنوعة  تشكيلة  تقّدم  جراند 

ـــــــاق الـــقـــطـــريـــة  مــــــن األطـــــــب
والــشــرقــيــة والــعــربــيــة والــتــي 
تــنــاســب جــمــيــع الــجــنــســيــات، 
يــوفــر  الـــفـــنـــدق  أن  مـــــؤكـــــداً 
لحجوزات  خاصة  خصومات 
في  والمجموعات  الشركات 
خـــيـــمـــة تـــــــراث الــرمــضــانــيــة 

الفاخرة. 

مبادرات مجتمعية 

فـــنـــدق  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار   
ومــنــتــجــع شـــيـــراتـــون جــرانــد 
”دريــمــة“  أطــفــال  يستضيف 
ــــجــــاري،  ال مــــايــــو   ٢٣ خــــــالل 
وســــيــــوفــــر الــــفــــنــــدق أجــــــــواًء 
رمــضــانــيــة مــمــيــزة وســيــتــم 
تـــــوزيـــــع هـــــدايـــــا قـــرنـــقـــعـــوه، 
بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى تـــنـــظـــيـــم 
فــعــالــيــات تــرفــيــهــيــة، مــشــيــراً 

إلـــى أن فــنــادق مــاريــوت في 
قطر ستوّزع وجبات إفطار لـ 
شهر  خالل  أجــرة  سيارة   ٥٠
الفندق  أن  مــؤكــداً  رمــضــان، 
يحرص على دعم المبادرات 

المجتمعية.

 نتائج الفندق

إن  حــــــــيــــــــدري:  وقـــــــــــال   
مــــــعــــــدالت إشــــــغــــــال فـــنـــدق 
ومــنــتــجــع شـــيـــراتـــون جــرانــد 
خــالل األشــهــر األربـــع األولــي 
من العام الجاري بلغت أكثر 
من ٧٠٪، مشيراً إلى أن نتائج 
بمعدل  نــمــواً  شهدت  الفندق 
من  األول  الــربــع  خــالل   ٪١٢
بالفترة  مــقــارنــة   ٢٠١٨ عــام 

ذاتها من العام الماضي.
 وتوقع أن يواصل شيراتون 

شــــخــــص  ٥٠٠ ـــــــب  ـــــــوع ـــــــت ـــــــس وت الــــــخــــــيــــــمــــــة  ـــــــة  ـــــــاح ـــــــس م ـــــــــع  مـــــــــرب ـــــــر  ـــــــت م  ١٠٠٠

تــــــــراث خــــيــــمــــة  فــــــــي  والـــــــســـــــحـــــــور  ــــــطــــــار  ــــــإلف ل شــــهــــيــــة  وأطـــــــــبـــــــــاق  اســــتــــثــــنــــائــــيــــة  أجـــــــــــــــواء   

 شيراتون جراند يسـتـضــيف
أطفال «دريمة» خالل رمضان

فنادق ماريوت توزع وجبات
إفطار لـ ٥٠ ســــيارة أجـــرة 
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٧٠٧٠٪ معدالت إشغال شيراتون جراند٪ معدالت إشغال شيراتون جراند
نمو نتائج المنتجع رغم الحصار

جـــرانـــد تــحــقــيــق نــتــائــج قــويــة 
التنموية  الطفرة  مــن  بدعم 
دولــة  تعيشها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
قـــطـــر والــــتــــي تــشــمــل جــمــيــع 
الـــمـــجـــاالت، مــشــيــراً إلـــى أن 
المؤتمرات والفعاليات تشّكل 
أجــمــالــي  مــــن   ٪٢٠ حــــوالــــي 

إيرادات شيراتون جراند.

تسهيالت للسياح

 وأكــــد حــيــدري أن إعــفــاء 
مــن  دولــــــــــة   ٨٠ مـــــواطـــــنـــــي 
تــأشــيــرة الـــدخـــول إلـــى قطر 
ــــل مـــــــبـــــــادرة فــــريــــدة  ــــشــــّك ي
تـــســـاهـــم فــــي تــحــفــيــز نــتــائــج 
إلى  مشيراً  السياحي،  القطاع 
قــطــاع  إشـــغـــال  مـــعـــدالت  أن 
بدعم  نــمــواً  شهدت  الضيافة 
مــــن الـــتـــســـهـــيـــالت الــكــبــيــرة 
الداخلية  وزارة  تقّدمها  التي 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 

لــلــزوار  القطرية  والــخــطــوط 
من جميع دول العالم.

 وقـــال: إن هــذه الــمــبــادرة 

تــضــع دولــــة قــطــر عــلــى رأس 
للسياحة  الــمــنــفــتــحــة  الــــــدول 
ـــمـــنـــطـــقـــة، حــــيــــث إن  فـــــي ال

عــــدد الــجــنــســيــات الـــتـــي يحق 
لــهــا الـــدخـــول إلـــى قــطــر دون 
تأشيرة أصبح اآلن هو األعلى 

في المنطقة. 
 وأكـــد حــيــدري أن القطاع 
الــفــنــدقــي يــعــد أحـــد الــركــائــز 

عليها  تعتمد  الــتــي  األســاســيــة 
العالم  فــي  الــســيــاحــة  صــنــاعــة 
أن  دولــــــــة  ألي  يـــمـــكـــن  وال 

منظم  سياحي  لنمو  تخطط 
أن تغفل دور وأهمية تطوير 
الـــقـــطـــاع الــفــنــدقــي بــأنــمــاطــه 

إنه  حيث  المختلفة  وأنــواعــه 
القطاع الذي يستخدمه جميع 
السياح وهو الذي عادة يشّكل 
االنــطــبــاع الــعــام عــن الــوجــهــة 

السياحية.
 وأشـــــار إلـــى أن الــصــنــاعــة 
الــفــنــدقــيــة فــي قــطــر شهدت 
تطوراً بارزاً لتلبية االحتياجات 
الــســيــاحــيــة، وكـــذلـــك الــحــال 
ــنــســبــة لـــخـــدمـــات الــســفــر  ــال ب
أصبحت  حــيــث  والـــطـــيـــران، 
قطر من الــدول الرائدة على 
صعيد العالم في توفير أفضل 

الخدمات السياحية.
أن  حــــــيــــــدري  وأوضـــــــــــح   
تجربة السياحة في قطر تعد 
المغامرة  مــن  نــــادراً  مــزيــجــاً 
واألجــــواء  بالتقاليد  والــمــتــعــة 
تعكس  التي  األصيلة  العربية 
الوجه الحضاري لدولة قطر. 

ــــــات  ــــــوع ــــــم ــــــج ــــــم ـــــــــات وال ـــــــــرك ـــــــــش ـــــــــوزات ال ـــــــــج ـــــــــح ــــــــات خـــــــــاصـــــــــة ل ــــــــــّدم خــــــــصــــــــوم ــــــــــق ن
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الريتز كارلتون ينظم خيمة رمضانية عصرية
الفندق يوفر عروض خاصة لإلفطار والسحور

يقدم  الـــرايـــة:  ـ  الــدوحــة 
كـــارلـــتـــون  الريتز-  فـــنـــدق 

تـــــجـــــريـــــة مـــــثـــــيـــــرة خـــــالل 
شــهــر رمـــضـــان، حــيــث يــنــظــم خيمة 
رمــضــانــيــة رائــعــة فــي قــاعــة الــوســيــل، 
ثــراء  تــبــرز  الــتــي  الفخمة  بديكوراتها 

التراث القطري األصيل. 
وتـــوفـــر الــخــيــمــة الــرمــضــانــيــة في 
من  وفيرة  تشكيلة  كارلتون  ـ  الريتز 
أرقى وأطيب أطباق الشرق األوسط، 
وسط  والمحلي،  العالمي  والمطبخ 
أجـــــواء مـــن الـــعـــروض الــفــنــيــة الــحــيــة 
أجــواء  تضفي  التي  التنورة  وعــروض 
الــصــغــار  بــهــا  يــســعــد  تــراثــيــة  ترفيهية 

والكبار في أجواء عائلية مميزة. 
كندجيلين،  اردن  الــســيــد  وكــشــف 
كارلتون،  ـ  الريتز  فندق  عام  مدير 
العروض  من  مجموعة  تقديم  عن 
الــــخــــاصــــة خــــــالل شـــهـــر رمــــضــــان، 
ـــشـــمـــل تــــقــــديــــم خــــدمــــات  ـــــي ت ـــــت وال
فخمة،  أجواء  في  والسحور  االفطار 
واحــدة  لليلة  اإلقامة  إلــى  باإلضافة 
ســحــور  أو  إفـــطـــار  بــوفــيــه  واخـــتـــيـــار 
مشيراً  مبيت،  ليلة  لكل  واحدة  مرة 
إلـــى أن ســبــا الــريــتــزكــارلــتــون يــقــدم 

خـــصـــومـــات 

مـــمـــيـــزة لـــعـــمـــالئـــه خـــالل 

رمضان. شهر 

وقال أن عروض الريتز ـ كارلتون 

مايو   ١٥ مــن   الفترة  خــالل  متوفرة 

١٤ يــونــيــو الــمــقــبــل،  ـــجـــاري وحــتــى  ال

مشيراً إلى أن بوفيه اإلفطار والسحور 

الرمضانية  الــعــصــائــر  بــوفــيــه  شــامــلــة 

والـــمـــيـــاه بـــأســـعـــار خـــاصـــة، وتــشــمــل 

٥٠٪ لــألطــفــال من  الــعــروض خــصــم 

مجاني  ودخــول  سنة   ١٢ إلــى   ٦ عمر 

لــألطــفــال الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم عن 

خمس سنوات.

خــيــمــة  إن  كـــنـــدجـــيـــلـــيـــن  أضــــــــاف 

في  تقام  الرمضانية  الريتزكارلتون 

مساحة  على  تمتد  التي  لوسيل  قاعة 

 ٦٠٠ وتــســتــوعــب  مـــربـــع  مــتــر   ١١٠٠

شخص، مشيراً إلى أن هناك عروض 

خاصة للشركات والمجموعات.

ونوه إلى أن الخمية الرمضانية في 

تشكيلة  توفر  كارلتون  الريتزـ  فندق 

وفـــيـــرة ومــتــنــوعــة مـــن الـــمـــأكـــوالت 

الـــشـــهـــيـــة وأطــــيــــب أطــــبــــاق الــمــطــبــخ 

من  ومتنوع  وفير  بوفيه  مع  العربي  

تشكيلة  وأيـــًضـــا  الــشــهــيــة،  الــمــقــبــالت 
العالمي  المطبخ  أطباق  من  متنوعة 
من  كبير  عــدد  جانب  إلــى  والمحلي، 
محطات الطهي الحي التي تستعرض 
فنون طبخ الشاورما، وشيش الكباب، 

والتندوري، واللحوم المشوية.
وأوضح إن فندق الريتز ـ 

كارلتون يقدم عروض 
متنوعة خالل فصل 
الـــــصـــــيـــــف والـــــتـــــي 
 ٣٠ حـــتـــي  تـــســـتـــمـــر 
ســبــتــمــبــر الــمــقــبــل، 
أن  إلــــــــى  مـــــشـــــيـــــراً 
األوروبية  السياحة 
واألســـيـــويـــة تــشــكــل 
أجــمــالــي  مـــن   ٪١٠
إن  الـــنـــزالء، مــبــيــنــاً 
مـــــعـــــدالت إشــــغــــال 
الـــــــفـــــــنـــــــدق خــــــالل 
األشــــــــهــــــــر األربــــــــــع 
ــــــي مـــن الـــعـــام  األول
الـــجـــاري تـــراوحـــت 
إلى   ٪٥٥ بين  فيما 

.٪٦٠
وأشار كندجيلين 

إلى أن مبادرة الهيئة العامة للسياحة 
جنسية   ٨٠ بــإعــفــاء 

من تأشيرة 

ــــدخــــول  ال
ساهم في تنويع األسواق 

حيث  قطر،  إلــى  للسياحة  المصدرة 
الــدول  صـــدارة  فــي  قطر  أصبحت 
األكــــثــــر انـــفـــتـــاحـــاً الســتــقــبــال 

الزوار في المنطقة.
فــنــدق  أن  وقــــال   
الريتز ـ كارلتون 
ـــــــضـــــــاف  أســـــــت
حفل  مــؤخــراً 
زفاف هندي 
أســــــــطــــــــوري 
تـــجـــاوز عــدد 
ألف  ضيوفه 
شـــــــــخـــــــــص، 
ــــــــراً  مــــــــشــــــــي
أن  ــــــــــــــــــى  إل
تــــســــهــــيــــالت 
الــــــــــــدولــــــــــــة 
فـــــــــي مــــنــــح 
الــتــأشــيــرات 
ســـــاهـــــمـــــت 
فـــــي نـــجـــاح 
هـــــــــــــــــــــــــــــــذا 

الـــــزفـــــاف األســـــطـــــوري، 

لــديــه  الــفــنــدق  أن  مـــؤكـــداً 

طــلــبــات أخــــري الســتــضــافــة أعــــراس 

مماثلة. هندية 

ـــــه تــــم تـــجـــديـــد الـــنـــادي  أضــــــاف أن

فندق  في  الصحي  والنادي  الرياضي 

هناك  أن  موضحاً  كــارلــتــون،  الريتز 

خـــطـــط لـــتـــجـــديـــد ثـــمـــانـــيـــة مــطــاعــم 

األخرى  الفندق  مرافق  من  والمزيد 

خالل العام الجاري.

ويـــقـــع فـــنـــدق الـــريـــتـــز ـ كـــارلـــتـــون 

سطح  فــــوق  مــتــر   ١١٥ ـــفـــاع  ارت عــلــى 

الطبيعية  الــمــنــاظــر  وامـــتـــداد  الــبــحــر، 

وجهة  الفندق  ويشكل  الــصــحــراويــة، 

مـــثـــيـــرة لـــلـــمـــســـافـــريـــن إلــــــى الـــشـــرق 

الخمس  ذو  الــفــنــدق  يــدمــج  األوســـط. 

في  غرفة،   ٣٧٤ يضم  والــذي  نجوم، 

ـــطـــراز الــمــعــاصــر،  تــصــامــيــمــه بــيــن ال

والــكــالســيــكــي الـــعـــربـــي، واألوربـــــــي. 

وبـــمـــوقـــعـــه الــمــتــمــيــز عـــلـــى جـــزيـــرة 

الغربي  الخليج  بحيرة  فــي  منفردة 

الــفــخــمــة، يــحــظــى الــفــنــدق بــإطــاللــة 

للخليج  الفيروزية  المياه  على  خالبة 

العربي.

يقدم  :
ت ل

تشكخـــصـــومـــات وأيـــًضـــا  الــشــهــيــة،  الــمــقــبــالت 
ا ال خ ط ال اق أط ة التن

ن مبادرة الهيئة العامة للسياحة 
ة ن ٨٠ ا ف إ

ــــدخــــول  الـــــزفــال

ً ؤك

كيلة
ال

إلى أن
ف إ

ــــم  ــــدي ــــق ت
تشكيلة 

ــى  ــن أرق م
وأطــــيــــب 

األطــــبــــاق 
ــعــالــمــيــة  ال

والــمــحــلــيــة  

خاصة  عــروض   
ـــحـــجـــوزات  ل
المجموعات 
ــشــركــات  وال
ــــــــــــــــي  ف
خـــــيـــــمـــــة 
لتون ر كا يتز لر ا
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خيمة شرق الرمضانية ترفع شعار سحر الضيافة واالبداع
بالل القادري المدير العام للمنتجع:

ــــدوحــــة ـ الـــــرايـــــة: كـــشـــف الـــســـيـــد بـــالل  ال
القادري، المدير العام لمنتجع فريج شرق،  
عـــن تــنــظــيــم خــيــمــتــي ســحــر الـــشـــرق خــالل 
شهر رمضان وذلك على مساحة ٩٠٠ متر 
ضيافة  يقدم  الفندق  ان  إلى  مشيراً  مربع، 
قطرية أصيلة خالل الشهر الكريم، مؤكداً 
أن بوفيه اإلفطار والسحور يناسب جميع 

الجنسيات.
وباريسا  الــلــيــوان  مطعمي  إن  وقـــال 
لإلفطار  للضيوف  خدماتهم  يقدمان 
أن  الكبير  تفاؤله  مبدياً  والــســحــور، 
تــســتــحــوذ خـــدمـــات الــمــنــتــجــع على 
إعـــــجـــــاب الـــجـــمـــيـــع خــــــالل شــهــر 
رمــضــان بــدعــم مــن الــخــدمــات 
العصرية التي يقدمها الفندق. 
وأشــــــار الــــقــــادري إلــــى إن 
الـــخـــيـــمـــة الـــرمـــضـــانـــيـــة فــي 
تقدم  شــرق  فــريــج  منتجع 
عروض مغرية للشركات 
والمؤسسات  والهيئات 
ـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات  وال
الــــــكــــــبــــــيــــــرة، حـــيـــث 
الخصومات  تتراوح 
 ٪٢٠ بـــيـــن  فـــيـــمـــا 
وذلــك   ٪٣٠ إلـــى 
لــلــمــجــمــوعــات 
الــــــتــــــي يــــزيــــد 
عـــددهـــا عن 

٥٠ شخص، مبيناً أن هناك إقبال كبير على 
حجوزات خيمة سحر الشرق الرمضانية.

أن  شـــرق  لمنتجع  الــعــام  الــمــديــر  وتــوقــع 
تــشــهــد خــيــمــة الــفــنــدق الــرمــضــانــيــة إقــبــال 
كبير، مؤكداً أن الخيمة ستوفر قسم خاص 
لــألكــالت الــقــطــريــة، بــاإلضــافــة إلـــى جميع 
ـــــواع الــســلــطــات والــمــقــبــالت والــمــشــويــات  أن
في  وذلك  والساخنة،  الباردة  والمشروبات 
من  الجميع  تمكن  بالترفيه  مفعمة  أجــواء 

قضاء أوقات ممتعة.
أستطاع  شرق  فريج  منتجع  أن  وأوضــح 
أن يحقق نتائج جيدة خالل الربع األول من 
التنموية  الطفرة  مــن  بدعم  الــجــاري  الــعــام 
مشيداً  قــطــر،  دولـــة  تعيشها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
العامة  الهيئة  تبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود 
تنويع  فــي  شركائها  مــع  بالتعاون  للسياحة 
كان  قطر،  إلى  للسياحة  المصدرة  األســواق 
من  جنسية   ٨٠ إعــفــاء  الــجــهــود  تــلــك  أبــــرز 

تأشيرة الدخول.
فريج  ومنتجع  فندق  أن  الــقــادري  وقــال 
شرق يحرص على التعاون مع الهيئة العامة 
لترويج  كبيرة  جهود  تبذل  والتي  للسياحة 
متوقعاً  والتاريخية،  التراثية  قطر  معالم 
خالل  كبير  نمواً  السياحي  القطاع  يحقق  أن 
السنوات المقبلة بدعم من رؤية دولة قطر 

الوطنية ٢٠٣٠.
وأوضــــــح إلــــى إن قــطــر حــقــقــت الــعــديــد 
من  عـــدد  بتنفيذ  وقــامــت  ـــجـــازات  اإلن مــن 
المشروعات العمالقة في مختلف القطاعات 
ما ساهم في تطور القطاع الفندقي، مشيراً 
و  لتثبيت  هائل  برنامج  لديها  قطر  أن  إلى 
االقتصاد  يدعم  مما  التحتية   البنية  توسيع 
عامة و القطاع الفندقي خاصة، يضاف إلى 
ذلك العديد من العروض الثقافية الممتازة 
الـــتـــي تـــجـــذب الــــــزوار و كـــذلـــك الــبــطــوالت 

الرياضية.
أكـــــد أن قـــطـــر أضـــحـــت وجـــهـــة عــائــلــيــة 
تــقــصــدهــا اآلســــر مـــن جــمــيــع دول الــعــالــم، 
وأرجع ذلك إلى امتالك الدولة أرث ثقافي 
والعادات  التقاليد  على  يحافظ  وتاريخي 

أن  إلــى  باإلضافة  الجنسيات،  لجميع 
في  تسير  التنموية  الــدولــة  خــطــط 

المرافق  بنيت  حيث  النهج،  هذا 
الــســيــاحــيــة لــتــعــكــس حــضــارة 

وتمسكه  القطري  األنــســان 
بالعادات والتقاليد.

ضيافة عصرية
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الــــــــقــــــــادري:“ 

يضم فندق 
ومنتجع 

فـــريـــج شـــــرق أرقــــــي مـــقـــومـــات الــضــيــافــة 
العصرية حيث صمم الفندق كقرية قطرية 
بيتا   ١٤ ضمن  وجناحا  غرفة   ١٧٤ قديمة 
الفندق  ويتمتع  االرتــفــاع.  منخفض  عربيا 
بـــمـــزايـــاه فـــريـــدة لــمــا يــقــّدمــه مـــن مــرافــق 
القديمة،  الصحراوية  القرية  لحياة  أصيلة 
ويتيح فندق ومنتجع فريج شرق الكثير 
ــــزوار مــــن قــطــاعــي  ــــل مــــن الــــخــــيــــارات ل

مستويات  ويــوفــر  والسياحة،  األعــمــال 
والخدمة  الفخامة  من  مسبوقة  غير 

المتميزة“.
فــريــج  فـــنـــدق  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 

شــــرق يـــوفـــر مــجــمــوعــة فــريــدة 
التي  الطعام  تناول  تجارب  من 

فــي قطر،  تــعــد األكــثــر تــمــيــزاً 
في  مطعم  كل  يعرض  حيث 

الــمــنــتــجــع تــشــكــيــلــة واســعــة 
مـــــــن األطــــــــبــــــــاق الـــشـــهـــيـــة 

الـــمـــبـــتـــكـــرة الـــتـــي تــجــمــع 
الفخمة  البيئة  تلك  بين 

ـــيـــن نـــمـــط الــقــريــة  وب
التقليدية  الــقــطــريــة 

ـــــــزداد ثـــــراًء  ـــتـــي ت ال
ورقـــيـــاً بــالــخــدمــة 

الـــــمـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة 
والــــــــــــــراحــــــــــــــة 

الجّمة.

ــــات   ــــوع ــــم ــــج ــــم وال لـــــلـــــشـــــركـــــات  ـــــدق  ـــــن ـــــف ال ــــمــــة  خــــي عـــــلـــــى  ـــــات  ـــــوم ـــــص خ  ٪  ٣٠

ـــــن الــــفــــخــــامــــة والـــــخـــــدمـــــة الـــمـــتـــمـــيـــزة ـــة م ـــوق ـــب ـــس نــــوفــــر مــــســــتــــويــــات غــــيــــر م

خ  ٪  ٣٠

تــقــصــدهــا اآلســــر مـــن
وأرجع ذلك إلى امتال
ع يحافظ  وتاريخي 
الجنسيات، لجميع 
ا الــدولــة  خــطــط 

حيث النهج،  هذا 
الــســيــاحــيــة لــتــ
القط األنــســان 
بالعادات وا

ضيافة
وقـــــــــــ
الــــــــقــــــــ
يضم
ومن

عروض مغرية للشركا
والمؤسسا والهيئات 
ـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــا وال

الــــــكــــــبــــــيــــــرة، حـــيـــث
الخصوما تتراوح 
٢٠ بـــيـــن فـــيـــمـــا 
وذلــك  ٪٣٠ إلـــى 
لــلــمــجــمــوعــا
الــــــتــــــي يــــزي
عـــددهـــا ع

ــــدوحــــة ـ الـ ال
القادري، المدير
خ عـــن تــنــظــيــم
و شهر رمضان
إ مشيراً  مربع، 
قطرية أصيلة
أن بوفيه اإلف

الجنسيات.
إ وقـــال 
يقدمان 
والــســحــو
تــســتــح
إعـــــج
رمــ
الع

تشكيلة
واسعة من 

األطباق الشهية 
تنتظر الضيوف 
خالل رمضان

مـــات الــضــيــافــة 
ق كقرية قطرية 
بيتا  ١٤ ضمن
الفندق  ويتمتع 
مــه مـــن مــرافــق 
القديمة،  راوية 
 شرق الكثير 
ـــن قــطــاعــي 

مستويات   
والخدمة 

فــريــج 
ريــدة 
لتي 

ر، 
ي

ي 

ـمـــبـــتـــكـــرة الـــتـــي تــجــمــع 
الفخمة  البيئة  تلك  ين 

ـــيـــن نـــمـــط الــقــريــة  ب
التقليدية  قــطــريــة 

ـــــــزداد ثـــــراًء  ـتـــي ت
رقـــيـــاً بــالــخــدمــة 
ـــمـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة
لــــــــــــــراحــــــــــــــة 

جّمة.

 جــمــيــع دول الــعــالــم،
ك الدولة أرث ثقافي
والعادات  التقاليد  لى 
أن إلــى  باإلضافة 
في تسير  تنموية 
المرافق بنيت  ث 
عــكــس حــضــارة
وتمسكه ري 

تقاليد.

عصرية
ــــــــــــــــــــــال 
دري:“ 

فندق 
تجع

كيلة
ة من

 الشهية 
لضيوف 
رمضان



سحر الشرق � رمضان
احتفل بشهر رمضان املبارك بفندق ومنتجع فريج شرق بقاعتي الدشة و السنبوك � خيمة «سحر الشرق» و 
استمتع ببوفيه فاخر يضم اشهر ا8طباق القطرية التقليدية واملأكوالت الدولية مع أجواء رمضانية عربية ساحرة.

٢٥٠ ر.ق. للشخص الواحد
ا
فطار -  من وقت آذان املغرب حتى الساعة ٨:٠٠ مساًء

Jالسحور -  من الساعة ٩:٣٠ مساًء حتى الساعة ١:٠٠ صباح
O٣٠٪ للمجموعات ابتداًء من ٥٠ شخص و أك Rخصومات تصل إ

Vللحجز واالستعالم، يرجى االتصال على الرقم ٤٤٢٥٦٦٦٦ أو التواصل ع   
dining.sharq@ritzcarlton.com `وaلكcيد اVال 
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رؤية صاحب السمو تعزز نمـــرؤية صاحب السمو تعزز نمـــــــو القطاع السياحي
عمر الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان لـ“الراية“:

مستقبل  الــبــدايــة..كــيــف تـــرون  فــي  ـ 
القطاع السياحي في قطر؟

مستقبل  حيال  وتــفــاؤل  بثقة  نتطلع  ـ 
الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــقـــطـــري، فـــي ظل 
آفــاق  لفتح  الحكومية  الــجــهــود  تــضــافــر 
المحليين  المستثمرين  أمــــام  جــديــدة 
والــعــالــمــيــيــن لــالســتــفــادة مـــن الــفــرص 
ـــــواعـــــدة. وتـــتـــعـــزز اآلفـــــــاق اإليــجــابــيــة  ال
المتسارعة  االســتــعــدادات  مــع  بالتزامن 
الســتــضــافــة  بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لكرة 
الــطــمــوحــة  والـــخـــطـــط    ٢٠٢٢ الــــقــــدم 
في  دوالر  مــلــيــار   ٢٠٠ نــحــو  الســتــثــمــار 
ــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــنــمــويــة،  ــب تـــطـــويـــر ال
والتوجيهات  الثاقبة  الــرؤيــة  مع  تماشياً 
الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  السديدة 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمــيــر الــبــالد 
المفدى“حفظه اهللا“، في ترسيخ ريادة 

قطر على الخارطة العالمية.
ـــــزخـــــر قــــطــــاع الــــســــيــــاحــــة الــــيــــوم  وي
بــالــمــقــّومــات الــتــنــافــســيــة الـــتـــي تــؤهــلــهــا 
المتغيرات  ومواكبة  التحديات  مواجهة 
فاعلة  مساهمات  مــقــدمــاً  الــمــتــســارعــة، 
االقتصاد  وتنوع  ومناعة  قوة  في تعزيز 
القطري. وتمثل البنية التحتية المتطورة 
دعامة أساسية لدفع عجلة نمو السياحة 
فــي قــطــر، فــي ظــل اإلنـــفـــاق الحكومي 
الــمــســتــمــر لــــالرتــــقــــاء بـــشـــبـــكـــات الــنــقــل 

والــمــواصــالت ومــضــاعــفــة عـــدد الــغــرف 
الــفــنــدقــيــة وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الــخــدمــات 
الــســيــاحــيــة الـــراقـــيـــة وتـــنـــويـــع األســــــواق 
الستضافة   المصّدرة للسياحة، استعداداً 
 ٢٠٢٢ الــقــدم  لكرة  العالم  كــأس  بطولة 
على  يزيد  مــا  تستقطب  أن  يتوقع  التي 
١,٥ مــلــيــون زائــــر مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 

العالم.
استثمارات  لجذب  الجهود  وتتواصل 
رفد  شأنها  من  جديدة  ودولية  محلية 
وخــدمــات  بمنتجات  الــقــطــريــة  الــســوق 
سياحية تصب في خدمة  االستراتيجية 
التي   ،  ٢٠٣٠ السياحة  لقطاع  الوطنية 
مليون  من  ٥٫٦  أكثر  جــذب  إلــى  تهدف 
ونلتزم   .٢٠٢٣ عــام  بحلول  وافــد  سائح 
التوجه  بدعم  الفردان“  ”مجموعة  في 
الوطني نحو تعزيز سمعة قطر كإحدى 
أكـــثـــر الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة الـــفـــاخـــرة 
الراقية  مشاريعنا  خــالل  من  المفضلة، 
مستقبل  مــالمــح  رســم  فــي  تسهم  الــتــي 
قــطــاع الــســيــاحــة والــضــيــافــة، الـــذي بــات 
رؤية  أهــداف   لترجمة  أساسية  دعامة 

قطر الوطنية ٢٠٣٠ .
مشاريع رائدة

مجموعة  استثمارات  أبــرز  هــي  مــا  ـ 
الفردان في القطاع الفندقي؟

ـ نحرص في مجموعة الفردان 

عــلــى رفــــد الـــســـوق الــقــطــريــة بــمــشــاريــع 
ـــفـــردة تـــجـــمـــع بـــيـــن عـــبـــق األصــــالــــة  مـــت
الــمــتــجــســدة  الـــحـــداثـــة  وروح  الــشــرقــيــة 
الــخــدمــات  مــن  متكاملة  محفظة  فــي 
مشروع  ويأتي  تُضاهى.  ال  التي  الراقية 
”منتجع مــرســى عــربــيــة“، والــواقــع في 
قلب ”مرسى بورتو أرابيا“ في ”اللؤلؤة 
النوعية  الســتــثــمــاراتــنــا  تــتــويــجــاً  قــطــر“، 
ضــمــن الــقــطــاع الــفــنــدقــي، حــيــث يعتبر 
المتفرد  بتصميمه  للتميز  مرادفاً  اسماً 
الذي يقدم تحفة معمارية مستوحاة من 
العريقة  واألندلسية  العربية  الحضارة 
ـــرت الــتــراث اإلنــســانــي. ويترجم  الــتــي أْث
المنتج الجديد مفهوماً جديداً للرفاهية، 
عن  للباحثين  حصرية  وجــهــة  مــقــدمــاً 
السكنية  وحداته  عبر  استثنائية  تجربة 
األولــى  تعتبر  التي  الفاخرة،  والفندقية 
في الخليج التي تحمل العالمة التجارية 
”ســانــت ريــجــيــس“، الــرائــدة فــي مجال 

الضيافة الفاخرة.
واســتــلــهــامــاً مـــن قــيــمــنــا الــجــوهــريــة 

والــجــودة  التميز  حــول  تتمحور  الــتــي 
والريادة عبر شبكتنا الواسعة 

مــــــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات 

الرائدة، تعمل ”الفردان للضيافة“ على 
التي  الفاخرة  الضيافة  خدمات  تقديم 
القطاع  نمو  لمسار  هامة  إضــافــة  تمثل 
الفندقي، فضالً عن إدارة مجموعة من 
تحت  المنضوية  الفخمة  الفنادق  أبــرز 
مــظــلــة ”مــجــمــوعــة الـــــفـــــردان“، وعــلــى 
رأســـهـــا ”مـــرســـى مــــالذ كــمــبــيــنــســكــي“، 
”لؤلؤة قطر“، و“كمبينسكي ريزيدنسز 
أند سويتس، الدوحة“ و“سانت ريجيس 
ــــفــــردان  ـــــدوحـــــة“. ونـــعـــمـــل، عـــبـــر ”ال ال
للضيافة“، أيضاً على اإلشراف على عدد 
من أرقى المطاعم والمقاهي والمرافق 
رفيعة المستوى التي ترقى إلى تطلعات 
والسياحة  الــتــرفــيــه  عــشــاق  مــن  النخبة 
الفاخرة، ومنها نذكر منتجع ”جيرالن 

سبا الفردان“.
الــفــردان  مجموعة  تــحــرص  لــمــاذا  ـ 
الفاخرة  الــفــنــادق  فــي  االســتــثــمــار  على 

كمبينسكي  مــالذ  مرسى  مثل 
وسانت ريجيس؟

نضع  ـ 

ـــــة    ـــــي ـــــدق ـــــن ـــــف ـــــــــات ال ـــــــــالم ـــــــــع ــــــــــي أرقـــــــــــــــــى ال ـــــر ف ـــــم ـــــث ـــــت ـــــس ــــــة الــــــــــــــفــــــــــــــردان ت ــــــوع ــــــم ــــــج م

أجرى الحوار ـ عاطف الجبالي:

أكد السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي 
لحضرة  الرشيدة  القيادة  أن  الفردان“،  لـ ”مجموعة 
أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
دعم  في  جهًدا  تألو  ال  اهللا“،  المفدى ”حفظه  البالد 
النمو  مــن  جــديــدة  حقبة  ودخـــول  السياحي  القطاع 

االقتصادي، قوامها التنوع واالبتكار.
وقـــال فــي حـــوار خـــاص لـــــ“[“ :“نــلــتــزم في 
”مــجــمــوعــة الـــفـــردان“ بــدعــم الــتــوجــه الــوطــنــي نحو 
السياحية  الوجهات  أكثر  كإحدى  قطر  سمعة  تعزيز 
التي  الراقية  مشاريعنا  خالل  من  المفضلة،  الفاخرة 
السياحة  قــطــاع  مستقبل  مــالمــح  رســـم  فــي  تــســهــم 
والضيافة، الذي بات دعامة أساسية لترجمة أهداف  

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠“.

تتطلع  الــفــردان  مجموعة  أن  إلــى  الــفــردان  وأشـــار 
إلـــى رفـــد الــســوق الــقــطــري بــأفــخــم المشاريع  قــدمــاً 
العربية  الــعــمــارة  سحر  عليها  يطغى  التي  الفندقية 
يدعم  بما  العصرية،  الخدمات  وفخامة  التقليدية 
العباً  بــات  الــذي  الضيافة  قطاع  في  التمّيز  مسيرة 
أساسياً في توجيه دفة النمو االقتصادي، استناداً إلى 

دعائم قوامها التنوع والرقي والتفوق. 
وأوضح أن دولة قطر أثبتت قوة وصالبة وثباتاً في 
من  ينل  لم  والــذي  عليها،  المفروض  الحصار  وجــه 
واالزدهــار،  النمو  مسار  تواصل  التي  السياحة  حركة 
التي  الرشيدة  والقيادة  الشعب  بين  التكاتف  ظل  في 
بــاإلرادة  الصعاب  وتذليل  المستحيل  تحدي  علمتنا 
والــعــزيــمــة واإلصــــرار واإليــمــان وحــب الــوطــن..وإلــى 

تفاصيل الحوار.

أولــويــاتــنــا   رأس  عــلــى   ٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيــــة  تحقيق 

المستدامة التنمية  تحقيق  رؤيــة  يدعم  بالسياحة  النهوض 

قطر إلــــى  لــلــســيــاحــة  الـــمـــصـــدرة  األســــــواق  ــويــع  ــن ــت ل جــهــود 

تتطلع الــفــردان  عة 
ي بــأفــخــم المشاريع
العربية الــعــمــارة  ر 
يدعم بما  صرية، 

العباً بــات  الــذي  ة 
صادي، استناداً إلى

فوق.
ة وصالبة وثباتاً في
من ينل  لم  والــذي 
واالزدهــار، النمو  ر 
التي الرشيدة  قيادة 
بــاإلرادة الصعاب   
حــب الــوطــن..وإلــى

أولــويــاتــنــا  

مستدامة

قطر إلــــى   
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ــــــو القطاع السياحي
أعيننا  نصب  الــفــردان“  ”مجموعة  فــي 
والــريــادة  للتمّيز  جديدة  معايير  إرســاء 
بما  الــحــيــويــة،  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي 
فيها قطاع الفنادق. ويأتي تركيزنا على 
االســتــثــمــار فــي الــفــنــادق الــفــاخــرة، مثل 
و“ســانــت  كمبينسكي“  مـــالذ  ”مــرســى 
المطلق  التزامنا  مع  انسجاماً  ريجيس“، 
الراقية  والــخــدمــات  المنتجات  بتقديم 
والــمــصــّمــمــة خــصــيــصــاً لــتــحــقــيــق رضــا 
وسعادة العمالء وتلبية توقعات العائالت 

ورجال األعمال على السواء.
ونتطلع قدماً إلى رفد السوق القطرية 
يطغى  التي  الفندقية  المشاريع  بأفخم 
التقليدية  العربية  العمارة  سحر  عليها 
وفخامة الخدمات العصرية، بما يدعم 

مسيرة التمّيز في قطاع الضيافة. 
مرسى عربية

ـ مـــا هـــي أبـــــرز مـــقـــومـــات ”مــنــتــجــع 
مرسى عربية“ التي أعلنتم عنه مؤخراً؟
ـ يتفّرد ”منتجع مرسى عربيه“ بأنه 
لالرتقاء  خصيصاً  ُصــّمــم  راٍق  مــشــروٍع 
مميزة  بسمات  مدعوماً  الحياة،  بجودة 
الفخامة  روح  على  شــاهــداً  منه  تجعل 
”مجموعة  فيها  تــنــفــرد  الــتــي  والــتــمــيــز 
الــــــفــــــردان“، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الــمــوقــع 
االستراتيجي على واجهة الخليج العربي 
واإلبداع في التصميم المعماري المفعم 
أصالة  من  المستقاة  الراقية  بالتفاصيل 
وغنى الحضارة العربية واألندلسية، بما 

تحمله من خصوصية وتميز.  
ـ هـــل تــخــطــط مــجــمــوعــة الـــفـــردان 
لزيادة استثماراتها في القطاع الفندقي؟
نطاق  توسيع  بـــأّن  فيه  شــك  ال  مما  ـ 
الفندقي  الــقــطــاع  ضــمــن  االســتــثــمــارات 
لنا،  بالنسبة  استراتيجية  أولــويــة  يمثل 
بــالــرؤيــة الــطــمــوحــة الــتــي قامت  تــيــمــنــاً 
أكثر  منذ  الـــفـــردان“  ”مجموعة  عليها 
مـــن ٦ عـــقـــود، والــمــتــمــثــلــة فـــي توظيف 
الـــفـــرص الــمــتــاحــة واســتــكــشــاف اآلفـــاق 
في  والتوّسع  للنمو  الداعمة  واإلمكانات 
رؤيــة  مــن  ونستلهم  والــمــنــطــقــة.  قــطــر 
المرجع  تعتبر  التي  الوطنية ٢٠٣٠  قطر 
التخطيط  عــمــلــيــات  فـــي  لــنــا  الــرئــيــســي 
والـــتـــشـــغـــيـــل، مـــدفـــوعـــيـــن بـــالـــعـــزيـــمـــة 
على  واإلصـــــرار 
الــنــهــوض 

مع تطلعات  باالقتصاد الوطني انسجاماً 
قــيــادتــنــا الـــرشـــيـــدة فـــي تــحــقــيــق تنمية 
بناء  تضمن  شاملة  ونهضة  مستدامة 
اقـــتـــصـــاد مــتــيــن ومــجــتــمــع آمــــن ينعم 

بالعيش الرغيد.
دعم الحكومة

ـ كيف ترون دعم دولة قطر للقطاع 
السياحي؟

ـ ال تألو حكومة قطر، في ظل القيادة 
الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  الرشيدة 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، أمــيــر الــبــالد 
دعم  في  جهداً  اهللا“،  المفدى ”حفظه 
جديدة  حقبة  ودخــول  السياحي  القطاع 
مــن الــنــمــو االقــتــصــادي، قــوامــهــا التنوع 
مجلس  مـــوافـــقـــة  وجــــــاءت  واالبــــتــــكــــار. 
الـــــــوزراء عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون بــإنــشــاء 
لتمهد  لــلــســيــاحــة“  الــوطــنــي  ”الــمــجــلــس 
الطريق أمام مرحلة جديدة من التنمية 
السياحية، سّيما وأنه يضع إطاراً متكامالً 
إلعادة حوكمة القطاع السياحي وتفعيل 
مــســاهــمــة الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي تنفيذ 
والخطط  النوعية  المشاريع  من  حزمة 
االقــتــصــاديــة والــبــرامــج اإلنــمــائــيــة التي 
التحتية  البنية  تحديث  مساعي  تــدعــم 
الــســيــاحــيــة، بــمــا يـــتـــواءم و“رؤيـــــة قطر 

الوطنية ٢٠٣٠“.
وفــــي ظـــل الــمــتــابــعــة الــمــبــاشــرة من 
مــعــالــي الــشــيــخ عـــبـــداهللا بـــن نــاصــر بن 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي  آل  خليفة 
المجلس  سيضطلع  الــداخــلــيــة،  ووزيــــر 
بـــــدور مـــحـــوري فـــي تــطــويــر مــكــونــات 
الــقــطــاع الــســيــاحــي، عــبــر تــوفــيــر أفضل 
الـــســـبـــل الـــضـــامـــنـــة لـــتـــرجـــمـــة أهــــــداف 
السياحة  لقطاع  الوطنية  ”االستراتيجية 
المجلس  بـــأن  ثــقــة  كــلــنــا  ــــذا،  ل  .“٢٠٣٠

االرتــقــاء  نحو  متقدمة  خــطــوة  سيكون 
السمات  وتوظيف  السياحية،  بالتجربة 
الحضارية والثقافية والفنية والسياحية 
في خدمة الرؤية الطموحة لوضع قطر 
المقاصد  قائمة  في  الصدارة  موقع  في 

السياحية الرائدة عالمياً.
صالبة اقتصادنا

أداء  عــلــى  تــأثــيــر  للحصار  كـــان  هــل  ـ 
فنادق مجموعة الفردان؟

ـ أثبتت قطر قوة وصالبة وثبات في 
والذي  عليها،  المفروض  الحصار  وجه 
تواصل  التي  السياحة  من حركة  ينل  لم 
الــيــوم مــســار النمو واالزدهـــــار، فــي ظل 
التكاتف بين الشعب والقيادة التي علمتنا 
تـــحـــدي الــمــســتــحــيــل وتـــذلـــيـــل الــصــعــاب 
واإليــمــان  واإلصـــرار  والعزيمة  ـــاإلرادة  ب
مرسى  إطالقنا ”منتجع  ولعّل  بالوطن. 
دامغ  دليل  بمثابة  يأتي  مؤخراً  عربية“ 
الــفــردان“  ”مجموعة  فــي  إيماننا  على 
السوق  ضمن  المتاحة  الــواعــدة  بــاآلفــاق 

القطرية.
مبادرات رائدة

الحصار  بعد  السياحة  هيئة  أطلقت  ـ 
دخول  لتسهيل  الــمــبــادرات  من  العديد 
السياح إلى قطر منها إعفاء ٨٠ جنسية 
من تأشيرة الدخول..كيف ترون تأثير 

ذلك على أداء القطاع السياحي؟
في  للسياحة  الــعــامــة  ”الهيئة  تــقــود  ـ 
قطر“ المساعي الوطنية للنهوض بقطاع 
السياحة باعتباره في مقدمة األولويات 
مستقبلية  تنمية  لتحقيق  االستراتيجية 
متكاملة  بمحفظة  مدعومًة  مستدامة، 
مـــن الــــمــــبــــادرات الــنــوعــيــة والــحــمــالت 
شرائح  الستقطاب  الموجهة  الترويجية 
جــــديــــدة مــــن الـــســـيـــاح وتـــنـــويـــع الــمــنــتــج 
الــســيــاحــي، فــي إطـــار الــتــعــاون المثمر 
مــــــع الــــشــــركــــاء 

اإلقـــلـــيـــمـــيـــيـــن والــــدولــــيــــيــــن لــلــتــعــريــف 
بالمعالم التاريخية والتراثية والسياحية 
تنافسية  تعزز  التي  الراقية،  والترفيهية 

الدولة ضمن المشهد السياحي العالمي.
ويـــأتـــي قــــرار إعـــفـــاء ٨٠ جــنــســيــة من 
قوية  انطالقة  بمثابة  الــدخــول  تأشيرة 
من  السياحي  الــقــطــاع  تحصين  بــاتــجــاه 
تـــداعـــيـــات الـــحـــصـــار، حــيــث أثـــمـــر عن 
حركة  زيــادة  صعيد  على  إيجابية  نتائج 
ــــادة مــعــدالت إشــغــال  تــدفــق الــســيــاح وزي
الــفــنــادق. لــذا يمكن الــقــول بــأّن الحصار 
لم يؤثر على أداء القطاع السياحي سلباً، 
السياسات  لتطوير  حــافــزاً  شــكــل  وإنــمــا 
المتبعة  واالســتــراتــيــجــيــات  واإلجـــــراءات 
القطرية،  السياحة  قوة  مكامن  لتعزيز 
في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين 
الــحــكــومــي والــــخــــاص. وشـــكـــل انــتــعــاش 
الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة عـــامـــًال هـــامـــاً في 
سّيما  ال  السياحي،  الزخم  على  الحفاظ 
مـــع إطـــــالق ســلــســلــة مـــن الــمــهــرجــانــات 
التي  الترويجية،  والعروض  والحمالت 
والمقيمين  المواطنين  على  بالنفع  تعود 
وتجذب أيضاً السياح القادمين إلى قطر.

دعم رؤية ٢٠٣٠
في  الــفــردان  مجموعة  تساهم  كيف  ـ 

دعم رؤية قطر التنموية ٢٠٣٠؟
ـ نضع في ”مجموعة الفردان“ تحقيق 
”رؤيــة قطر الوطنية ٢٠٣٠“ على رأس 
أولــويــاتــنــا الــقــصــوى وغــايــاتــنــا الــمــرجــوة، 
مــدعــومــيــن بــعــقــود طــويــلــة مــن الــنــجــاح 
وفق  االقتصادي،  النمو  دفة  توجيه  في 
والتفوق،  والرقي  التنوع  عمادها  ثوابت 
ومــســلــحــيــن بــقــيــم الــمــثــابــرة والــعــزيــمــة 

وااللتزام المطلق بالتميز. 
طموحة  استراتيجية  الــيــوم  ونتبنى 
هــامــة  إضـــافـــة  ذات  مـــشـــاريـــع  إلطـــــالق 
لــخــطــط تــنــويــع االقــتــصــاد الــوطــنــي، مع 
الــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات الــتــي تــخــدم 
بين  الــتــوازن  إيجاد  نحو  الوطني  التوجه 
فيها  بما  والمعرفي،  النفطي  االقتصاد 
العقاري  والتطوير  والضيافة  السياحة 

والبنية التحتية والفنون. 

ــــاحــــي ــــي ــــس ــــــطــــــاع ال ــــــق ـــــى ال ـــــل ـــــر ع ـــــي ـــــأث ـــــت ـــــل فــــــــي ال ـــــش ــــــحــــــصــــــار ف يال
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أعــلــن   :] ـ  ــــدوحــــة  ال
المدير  سليمان،  وسام  السيد 
ـــعـــام لــفــنــدق مـــرســـى مــالذ  ال
كمبينسكي، عن تنظيم خيمة 
شهر  خــالل  الملكية  صــحــاره 
بالطابع  تتميز  والتي  رمضان 
الـــعـــربـــي بــطــريــقــة عــصــريــة، 
تمتد  الخيمة  أن  إلــى  مــشــيــراً 
على مساحة ١١٠٠ متر مربع 

وتستوعب ٦٠٠ شخص.
يــقــدم  الـــفـــنـــدق  إن  وقــــــال: 
خصومات تصل إلى ١٥٪ على 
وذلك  الملكية  صحاره  خيمة 
للحجز المبكر، منوهاً إلى أن 
عصرية  ضيافة  يوفر  الفندق 
لــعــمــالئــه ويـــقـــدم خــصــومــات 
عــــلــــى الـــــغـــــرف خـــــــالل شــهــر 

رمضان تبلغ ٤٠٪.
وأبـــــــدى وســــــام ســلــيــمــان، 
مالذ  مرسى  بتحقيق  تفاؤله 
كــمــبــيــنــســكــي نـــتـــائـــج جـــيـــدة 
متوقًعا  رمضان،  شهر  خالل 
صــحــاره  خــيــمــة  تــســتــقــبــل  أن 
الملكية أكثر من ٢٢ 
شخص  ألـــف 

خـــــالل اإلفـــــطـــــار والـــســـحـــور، 
مشيراً إلى أن الفندق يخصص 
قسًما خاًصا لألكالت القطرية 

خالل شهر رمضان.
يــقــدم  ـــفـــنـــدق  ال أن  وأكــــــد 
خدمات  على  مغرية  عروًضا 
ـــادي الــصــحــي والــمــطــاعــم  ـــن ال
خــــالل شــهــر رمـــضـــان والــتــي 
تــمــتــد خــــالل فــصــل الــصــيــف، 
متوقًعا أن تشهد نتائج القطاع 
خالل  ملحوًظا  نمًوا  الفندقي 

شهر رمضان.
وكــشــف أن فــنــدق مــرســى 
مـــــالذ كــمــبــيــنــســكــي اســتــطــاع 
 ٪١٥ بــمــعــدل  نــمــواً  يحقق  أن 
مـــن٢٠١٨  األول  الــربــع  خــالل 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا من 
الــعــام الــمــاضــي وذلــــك بدعم 
ـــتـــســـهـــيـــالت الـــكـــبـــيـــرة  مـــــن ال
السياحة  هيئة  تــوفــرهــا  الــتــي 
أطلقتها  الــتــي  والـــمـــبـــادرات 
مــــؤخــــراً والــــتــــي كـــان 
أبرزها أعفاء ٨٠ 
جنسية من 

تأشيرة الدخول.
ــيــمــان،  وأشــــــــار وســـــــام ســل
إلــــى أن فــنــدق مــرســى مــالذ 
أعـــداًدا  يستقطب  كمبينسكي 
القادمين  الــســيــاح  مــن  كبيرة 
مــــــن األســـــــــــــواق األوروبـــــــيـــــــة 
دول  من  وخاصة  واآلسيوية 
روســــيــــا، الـــهـــنـــد، بــريــطــانــيــا، 
أوكـــــرانـــــيـــــا، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
الــفــنــدق  أن  مــبــيــنــاً  الـــصـــيـــن، 
من  العديد  في  جــوالت  ينظم 
السياحة  لتسويق  وذلك  الدول 
الوفود  واستقطاب  قطر  فــي 
السياحية لإلقامة في الفندق.

سيقدم  الفندق  أن  وأوضح 
مميزة  عائلية  أجــواء  لعمالئه 
خــــالل فــصــل الــصــيــف، حيث 
على  عائلية  نشاطات  سينظم 
خصومات  وسيقدم  الشاطئ، 
إلى   ٪٣٠ بين  فيما  تــتــراوح 
أن  ــــى  إل مـــشـــيـــراً   ،٪٣٥
هـــــــــــذه الـــــــعـــــــروض 
خــالل  ستستمر 
مـــــهـــــرجـــــان 
ـــــــف  صـــــــي
قـــطـــر 

السياحة  هيئة  تطلقه  والـــذي 
بــالــتــعــاون مـــع شــركــائــهــا في 

القطاعين العام والخاص.

جهود مثمرة

وأوضح وسام سليمان، أن 
تضمن  السياحة  هيئة  خطط 
اســــتــــدامــــة الــــقــــطــــاع وتـــنـــويـــع 
مــؤكــداً  المستهدفة،  األســــواق 
سمعة  تمتلك  قطر  دولــة  أن 
عــالــمــيــة مــرمــوقــة فــي جميع 
الـــمـــجـــاالت مـــا يــجــعــلــهــا على 
شركات  أبـــرز  أولــويــات  رأس 

السياحة والسفر حول العالم.
تمتلك  قطر  أن  إلى  وأشــار 
أرقـــــى الـــعـــالمـــات الــفــنــدقــيــة، 
وأفـــــــضـــــــل شــــــركــــــة طـــــيـــــران 
فـــي الـــعـــالـــم، وأفـــضـــل مــطــار 
بــالــمــنــطــقــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الــمــتــاحــف والــمــواقــع الــتــراثــيــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة الــمــنــتــشــرة في 
جميع أرجاء الدولة، مؤكداً أن 
تجعل  البارزة  المقومات  هذه 
مــــن قـــطـــر وجـــهـــة ســيــاحــيــة 

رائدة.
وقــــــــــــال: رغــــــــم خــــدمــــات 
الفخامة العصرية التي يقدمها 
الفندق إال أن أسعار الخدمات 
مـــنـــافـــســـة لـــلـــســـوق الــمــحــلــي، 
كمبينسكي  عـــالمـــة  وتــعــتــمــد 
عـــــلـــــى نـــــوعـــــيـــــة الـــــخـــــدمـــــات 
الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــضـــيـــوف بــمــا 
الفخامة،  مفهوم  يــالئــم 
قـــطـــاع  أن  مــــوضــــحــــاً 
الــــفــــنــــادق فــــي قــطــر 
يــــعــــتــــمــــد بـــــصـــــورة 
كـــــــبـــــــيـــــــرة عــــلــــى 
الــــــمــــــؤتــــــمــــــرات 
والـــــمـــــعـــــارض 
والـــتـــي بــاتــت 
الـــــــدوحـــــــة 
مقراً لها، 

ُمــرجــعــاً ذلـــك إلـــى االنــتــعــاش 
االقتصادي في الدولة.

الـــقـــطـــاع  أن  إلــــــــى  ونـــــــــوه 
الــفــنــدقــي يــعــد أحــــد الــركــائــز 
عليها  تعتمد  الــتــي  األســاســيــة 
العالم،  فــي  السياحة  صناعة 
أن  ــــــــة  دول ألي  يـــمـــكـــن  وال 
منظم  سياحي  لنمو  تخطط 
أن تغفل أهمية تطوير القطاع 
الــفــنــدقــي بــأنــمــاطــه وأنـــواعـــه 
القطاع  إنــه  حيث  المختلفة، 
السياح  جميع  يستخدمه  الذي 
ويــشــكــل االنــطــبــاع الـــعـــام عن 

الوجهة السياحية والمجتمع.

مقومات سياحية

وقــــــــال وســــــــام ســـلـــيـــمـــان: 
األســـــــــواق  مــــــن  الــــســــيــــاح  إن 
األوروبـــيـــة واآلســيــويــة يــأتــون 
السياحية  عــطــالتــهــم  لــقــضــاء 
واالســـــــتـــــــمـــــــتـــــــاع بــــالــــطــــقــــس 
الساطعة  والــشــمــس  الــمــعــتــدل 
ــــفــــاخــــرة،  والـــمـــنـــتـــجـــعـــات ال
األمــــن  تــــوافــــر  أن  مـــوضـــًحـــا 
واألمــــان فــي قــطــر وريــادتــهــا 
فـــي الـــمـــجـــاالت االقــتــصــاديــة 
يجعلها  والرياضية  والثقافية 
وجــــــهــــــة مــــفــــضــــلــــة لـــجـــمـــيـــع 

الجنسيات حول العالم.
قــطــر  ــــــــة  دول أن  أضــــــــاف 
تـــمـــتـــلـــك مــــقــــومــــات كـــبـــيـــرة 

السياحي  الــقــطــاع  لــتــطــويــر 
بــمــا يـــدعـــم رؤيـــــة قطر 

والتي   ٢٠٣٠ التنموية 
تـــــســـــتـــــهـــــدف خـــلـــق 

اقــــتــــصــــاد مـــتـــنـــوع 
وديــــنــــامــــيــــكــــي، 

إن  إلــى  مشيًرا 
تمتلك  قــطــر 

أرقـــــــــــــــــــــــــى 
الـــمـــرافـــق 

الـــســـيـــاحـــيـــة مــــن مــنــتــجــعــات 
وشواطئ  تجارية  ومجمعات 

ومواقع تراثية وتاريخية.
وأشــــــــــار وســــــــام ســلــيــمــان 
إلـــى أن فــنــدق مــرســى مــالذ 
كـــمـــبـــيـــنـــســـكـــي يــــعــــد شـــــاهـــــًدا 
التصاميم  روعة  على  واضًحا 
المعمارية لفنادق كمبينسكي، 
حيث تم تصميمه وفق أرقى 
األوروبــيــة  الــعــمــارة  تصاميم 
الــمــمــزوجــة بــالــطــابــع الــعــربــي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي األصــــيــــل لــيــكــون 

قصًرا حقيقًيا.
يحتوي  الفندق  أن  وأوضــح 
عــلــى أكــثــر مــن نــصــف مليون 
قطعة من الصدف في جميع 
منها  قطعة  ألف   ٣٣٠ أرجائه 
ألــف  و٢٨٠  الــــجــــدران  تـــزيـــن 
تطعيمها  تـــم  أخـــــرى  قــطــعــة 

فــــــي األثـــــــــــاث الـــمـــنـــحـــوت 
إلى  وباإلضافة  يــدويــاً، 

ذلــك، فــإن الثريات 
الـــــــزجـــــــاجـــــــيـــــــة 

ـــــة  ـــــمـــــذهـــــل ال

إيطاليا  فــي  يــدويــاً  المصنوعة 
تزين  والتي  محار  شكل  على 
كــافــيــه مـــورانـــو تــســلــط الــضــوء 
بأدق  كمبينسكي  اهتمام  على 
الــتــفــاصــيــل، حــيــث تــضــم أربــع 
ثــــريــــات مـــــوجـــــودة عـــنـــد بــهــو 
الـــفـــنـــدق أكـــثـــر مــــن ٤٤ ألـــف 

قطعة زجاجية.
وحــول أبــرز الخدمات التي 
تــمــيــز الـــفـــنـــدق، قـــــال وســــام 
ــــيــــمــــان:“ تـــمـــيـــز خـــدمـــة  ســــل
الـــمـــســـاعـــد الـــشـــخـــصـــي فــنــدق 
مـــرســـى مـــــالذ كــمــبــيــنــســكــي، 

ويـــــــــقـــــــــوم الـــــمـــــســـــاعـــــد 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــي 

بـــاســـتـــقـــبـــال 
كــــــــــــــــــل 

ــــف، وانـــــتـــــظـــــار قــــدومــــه  ضــــي
ــــتــــقــــاء بــــه وتـــســـهـــيـــل كــل  واالل
احــتــيــاجــاتــه، ويـــلـــم الــمــســاعــد 
متطلبات  ويــفــهــم  الــشــخــصــي 
كل ضيف وهو موجود لتقديم 
معرفة  قبل  حتى  الــمــســاعــدة 
النزيل أنه بحاجة إليه، ويمكن 
يساعد  أن  الشخصي  للمساعد 
بـــجـــدول الـــزيـــارة واالهــتــمــام 
قبل  الضيف  يفضله  مــا  بكل 

وصوله“ .

مرسي مالذ كمبينسكي عنوان الفخامة والضيافة العصرية
وسام سليمان المدير العام للفندق:

ــر ــت م  ١١٠٠ مــــســــاحــــة  عــــلــــى  ـــد  ـــت ـــم ت بــــالــــفــــنــــدق  ـــة  ـــي ـــك ـــل ـــم ال ـــــاره  ـــــح ص ـــة  ـــم ـــي خ
استقبال  نتوقع 
ألـــــف   ٢٢
بالخيمة  شــخــص 
والسحور  لــإلفــطــار 

ــر ت

سياحية  وجــهــة  ــى  إل يتحول  الــفــنــدق 
ـــة خــــــالل فـــصـــل الــصــيــف ـــي ـــل ـــائ ع

خــاًصــا قــســًمــا  تشمل  الــفــنــدق  خيمة 
لـــألكـــالت الــقــطــريــة خــــالل رمــضــان
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سانت ريجيس يتزين بالفخامة 
والتميز خالل رمضانوالتميز خالل رمضان

الدوحة ـ الراية: قال السيد 
العام  المدير  درباس،  طارق 
ــيــمــي لــســانــت ريــجــيــس  اإلقــل
ضيوف  يستمتع  الـــدوحـــة:“ 
خالل  ريجيس  سانت  فندق 
من  بسلسلة  رمــضــان  شــهــر 
ــمــة بــمــا في  ــقــّي الــــعــــروض ال
ذلــــــك خـــيـــمـــة ”كــــورنــــيــــش“ 
الــمــلــكــيــة بـــقـــاعـــة الــحــفــالت 
الــكــبــرى وبــوفــيــهــات فــاخــرة 
مـــــن مـــطـــعـــم ڤــــايــــن فـــضـــًال 
عــن وجــبــات مــتــوّفــرة طــوال 
ــيــوم فــي مــطــعــم ”أوبــــال“  ال
مــــن ”غــــــــــوردون رامــــــزي“   
وعـــــــــروض حـــصـــريـــة عــلــى 
غـــرف ســوبــيــريــور. ويــتــزيــن 
ســــانــــت ريـــجـــيـــس بــالــتــمــّيــز 
ـــحـــاً أجـــــواء  والـــفـــخـــامـــة مـــان
لالحتفال  أصيلة  رمضانية 
بــالــشــهــر الــفــضــيــل مــع أرقــى 

العروض“.
أضـــــــــــــاف 

ومـــــــــــــــــــــــــع 
اإلقــــبــــال 

الــهــائــل 
مــــــن 

قــبــل ســـّكـــان قــطــر والـــــزوار 
مـــــن جـــمـــيـــع الـــــــــدول خـــالل 
زالت  ما  الماضية،  السنوات 
الخيمة الرمضانية في قاعة 
الــحــفــالت الـــكـــبـــرى  بــفــنــدق 
حتى  تُعتبر  ريجيس  ســانــت 
األجــمــل فــي قــطــر والــوجــهــة 
تجربة  عن  للباحثين  األولى 

أصيلة. رمضانية 
وأشار درباس إلى أنه كما 
ـــعـــادة تـــم تــحــويــل  جــــرت ال
قاعة الحفالت الكبرى 
بــــســــانــــت ريـــجـــيـــس 
الــــــــدوحــــــــة خـــــالل 
إلى  رمضان  شهر 
استثنائي  مــرفــق 
ـــقـــّدم تــجــربــة  ي
رمــــــضــــــانــــــيــــــة 
ـــــة  مـــــتـــــكـــــامـــــل
مـــــع عـــــروض 

استثنائية حائزة على جوائز 
عّدة.

خـــيـــمـــة  أن  وأوضـــــــــــــــــح 
كـــورنـــيـــش الــمــلــكــيــة تــتــمــيــز 
بــلــمــســات عــصــريــة مــبــتــكــرة 
وبتصاميم فريدة من نوعها 
إلى  تصل  استيعابية  بــقــدرة 
تــجــّســد  وهــــي  ضـــيـــفـــاً،   ٥٥٠
تعود  التي  التقليدية  األسواق 
ــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر  الـــــى ال
القت  حيث  عصرية،  بــروح 
السنوات  خالل  باهراً  نجاحاً 

الماضية. 
ونوه درباس إلى أن خيمة 
تعكس  الملكية  ”كــورنــيــش“ 

ـــــــقـــــــافـــــــة  ـــــــث ال
الــــقــــطــــريــــة 
مع  األصيلة 
ـــــمـــــســـــات  ل

مــــــــــــــــن 

الــمــعــاصــرة لــتــمــنــح زوارهــــا 
تــجــربــة رمــضــانــيــة قــطــريــة 

بامتياز.
وقــــال :“لــقــد رفـــع فــنــدق 
من  الــدوحــة  ريجيس  سانت 
مستوى الضيافة الفاخرة في 
تقديم  عبر  وذلك  المنطقة، 
خــــدمــــات عـــالـــيـــة الــمــســتــوى 
ومــــطــــاعــــم أصــــيــــلــــة. ومـــن 
خـــــالل عـــروضـــنـــا الـــفـــريـــدة 
لــشــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك، 
ـــدعـــو كــــل الــضــيــوف  فـــإنـــنـــا ن

لــالســتــمــتــاع بــمــجــمــوعــة من 
نظيرها  قّل  التي  المأكوالت 
وبـــخـــدمـــات مـــن الــمــســتــوى 
رمضانية  أجواء  في  العالمي 

رائعة“.

عصرية ضيافة 

”كورنيش“  خيمة  وتقّدم 
كـــًال مــن اإلفـــطـــار والــســحــور 
يـــومـــيـــاً، مـــانـــحـــًة الــضــيــوف 
جولة  فــي  االنغماس  فرصة 
السوق  عبر  الــدوحــة  بــتــراث 
واكتشاف  والمتمّيز،  الثري 
مــــجــــمــــوعــــة واســـــــعـــــــة مـــن 
األطـــــــبـــــــاق 
لمحلية  ا

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــلـــمـــســـات مــن 
المطابخ العالمية المعاصرة. 
وتجّسد خيمة ”كورنيش“ 
الــرمــضــانــيــة مـــشـــهـــداً رائـــعـــاً 
والمأكوالت  باأللوان  مفعماً 
لضيوفها  مـــوّفـــرًة  الــشــهــيــة، 
خـــتـــامـــاً مــتــمــّيــزاً لــرحــلــتــهــم 
الدوحة  ريجيس  سانت  فــي 
مــع مــجــمــوعــة مــخــتــارة من 
إبداع  من  اللذيذة  الحلويات 
فــريــق طــهــاة الــحــلــويــات في 

الفندق.
 خــيــمــة ”كـــورنـــيـــش“ هــذا 
الـــــعـــــام بــــرعــــايــــة الـــــفـــــردان 
لـــلـــســـيـــارات، ومـــجـــوهـــرات 
الـــفـــردان، والــبــنــك الــتــجــاري 

فضالً عن كاراكول قطر.
ـــــــــعـــــــــروض  وتـــــــــــأخـــــــــــذ ال
الــــرمــــضــــانــــيــــة مـــــن ســـانـــت 
آخر  بــعــداً  الــدوحــة  ريجيس 

فــــي مـــطـــعـــم ڤــــايــــن ، أحـــد 
الممّيزة  النخبوية  المطاعم 
في الفندق، والذي يسع ٢٥٠ 
تقليدي  بــوفــيــه  مـــع  ضــيــفــاً، 
خـــــــاص بـــشـــهـــر رمـــــضـــــان، 
الخاصة  للحجوزات  متوّفراَ 
مطعم  وســيــفــتــح  لــإلفــطــار. 
ڤــايــن أبــوابــه لــلــســحــور أيــضــاً 
من الساعة التاسعة والنصف 
الثانية  الساعة  وحتي  مــســاًء 

صباحاً.
كــمــا يـــوفـــر فـــنـــدق ســانــت 
خاصة  تخفيضات  ريجيس 
لــلــضــيــوف الــذيــن يــحــجــزون 
لـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن األفــــــــراد، 
التي  للمجموعات   ٪٢٠ تبلغ 
تشمل أكثر من ٢٠ ضيفاً  . 

وتـــــســـــتـــــمـــــر الـــــتـــــجـــــربـــــة 
الـــرمـــضـــانـــيـــة الـــخـــاصـــة فــي 

ســــراب الونــــج مـــع عـــروض 
ـــًة  يــــومــــيــــة مــــمــــّيــــزة شـــامـــل
قائمة  مــن  مختارة  أصنافاً 
الـــمـــأكـــوالت والــمــشــروبــات، 
فــضــالً عــن أصــنــاف الــقــهــوة 
والشاي الشهيرة، وذلك من 
الساعة  حتى  الشمس  غروب 

الواحدة صباحاً.
ويــــقــــّدم ســـانـــت ريــجــيــس 
خاصة على  الدوحة عروضاً 
سوبيريور  فئة  مــن  الــغــرف 
لإلقامة  الرائعة   Superior
مايو   ١٦ بين  ما  الفترة  في 
يــونــيــو   ١٣ وحـــتـــي  الــــجــــاري 

المقبل. 
ويـــتـــمـــّيـــز فــــنــــدق ســـانـــت 
ريــجــيــس الـــدوحـــة بــمــوقــعــه 
الفريد  المعماري  وتصميمه 
واألهـــــــم مــــن ذلـــــك خــدمــة 
الــــمــــســــاعــــد الـــــخـــــاص الـــتـــي 
يـــوّفـــرهـــا لــضــيــوفــه. ويــضــم 
مــرفــقــاً   ١٢ حـــالـــيـــاً  الـــفـــنـــدق 
مــــمــــيــــزاً مـــــا يـــعـــكـــس تــــراثــــاً 
عــريــقــاً مــن الــتــمــّيــز بــمــا في 
روف  كلوب“، ”ذا  ذلك ”ذا 
تــــــوب“ ومـــطـــعـــم الــســلــطــان 
ابراهيم واثنين من مطاعم 

جوردون رامزي.

ــــــالت الـــــكـــــبـــــرى ــــــف ــــــح ــــــــي قـــــــاعـــــــة ال ــــــش الــــمــــلــــكــــيــــة ف ــــــي ــــــورن ــــــدق يـــــنـــــظـــــم خـــــيـــــمـــــة ك ــــــن ــــــف ال

ــــــــــع عــــــــــــــــروض اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة ـــــــة مــــــتــــــكــــــامــــــلــــــة م ـــــــي ـــــــة رمـــــــضـــــــان ـــــــجـــــــرب ـــــــم ت ـــــــدي ـــــــق ت

طارق درباس 

المدير العام 

للفندق:



ليا� رمضانية رائعة

إفطار | املغرب إ� ٢٠:٠٠

سحور | ٢١:٣٠ إ� ٠٢:٠٠

٢٣٠ ر.ق للشخص الواحد

٢٩٠ ر.ق للشخص الواحد

� خيمة الكورنيش  
سانت ريجيس

In Partnership with

إستمتع بروح شهر رمضان املبارك رفقة 
ا9هل وا9صدقاء بسانت ريجيس الدوحة. 
إحتفل بالشهر املبارك مع جتربة طعام 

فريدة وعروض مميزة على الغرف.

عروض رمضان احلصرية على 
الغرف  السوبMيور شاملة اLفطار 

أو السحور إبتداًء من ٨٠٠ ر.ق 
للحجز املزدوج 

للحجز يرجى اLتصال على 0000 ٤٤٤٦ ٩٧٤+
doha.butler@stregis.com ]أو مراسلتنا ع

OFFICIAL AIRLINE DIAMOND SPONSOR DIAMOND PARTNER   

SPONSOR SPONSORSPONSOR

interior design 

SPONSOR SPONSOR

١٤٥ ر.ق للشخص الواحد

السحور � مطعم فاين
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خيمة ويستن الرمضانية تقدم ضيافة عربية أصيلة
جيانريكو إسبوزيتو مدير عام الفندق:

السيد  أعلن   :] ـ  الــدوحــة 
جــيــانــريــكــو إســـبـــوزيـــتـــو، الــمــديــر 
العام لفندق ويستن الدوحة، عن 
تنظيم خيمة رمضانية مستوحاة 
من الزمن العربي األصيل بلمسة 
فرصة  للضيوف  يوفر  ما  تركّية، 
وأقاربهم  ذويــهــم  مــع  االستمتاع 
وأصــدقــائــهــم بــالــجــو الــرمــضــانــي 
الخيمة  أن  إلــى  مــشــيــًرا  األصــيــل، 
وتــقــام  شــخــص   ١٠٠٠ تــســتــوعــب 

على مساحة ٢١٠٠ متر مربع.
التي  ويستن  خيمة  إن  وقـــال: 
والسحور  اإلفطار  خدمات  تقدم 
بما  الــعــصــريــة  الــضــيــافــة  بمعايير 
يلبي رغبات الضيوف، موضًحا أن 
جلسات  لعمالئها  ستوفر  الخيمة 

خصوصية  على  للحفاظ  خــاصــة 
العائالت، وأن اإلفطار في الخيمة 
يــبــدأ مــن غـــروب الــشــمــس وحتى 
الساعة الثامنة والنصف مساًء، أما 
السحور فيبدأ من الساعة التاسعة 
والــنــصــف مـــســـاًء وحـــتـــى الــســاعــة 

الواحدة والنصف صباًحا.
إلى  إسبوزيتو  جيانريكو  وأشــار 
يتمتع  ويــســتــن  خــيــمــة  بــوفــيــه  أن 
بالتنوع الكبير في تقديم األكالت 
الــتــي تــنــاســب جــمــيــع الــجــنــســيــات، 
ويـــضـــم بــوفــيــه الـــفـــنـــدق أطــبــاًقــا 
ــــويــــات وعـــصـــائـــر  رئـــيـــســـيـــة وحــــل
الطعام  ـــواع  أن وجميع  ومــشــويــات 
إلى  مشيًرا  الضيوف،  يطلبها  التي 
أنه سوف يتوفر مجموعة متنوعة 

مـــــن الـــــمـــــأكـــــوالت والـــــتـــــي تــضــم 
الــمــقــبــالت واألطــــبــــاق الــرئــيــســيــة 

والحلويات.
ويــســتــن  خـــيـــمـــة  أن  وأوضــــــــح 
تـــوفـــر ٢٠ مــحــطــة لــلــطــبــخ الــحــي 
التميز  مــن  الــمــزيــد  سيضيف  مــا 
ستضم  التي  ويستن،  خيمة  على 
بعض  لبيع  خاصة  محالت  أيــًضــا 
الــمــنــتــجــات ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال ولــيــس الــحــصــر الــعــبــايــات 
والحلويات والحنة، مشيًرا إلى أن 
خيمة ويستن تقدم عروًضا خالل 
واإلفطار  للسحور  رمضان  شهر 

بأسعار ١٩٥ رياال قطريًا فقط.
وكــشــف جــيــانــريــكــو إســبــوزيــتــو 
عـــــن تــــقــــديــــم عـــــــــروض خـــاصـــة 

المجموعات  لحجوزات  ومميزة 
ــــشــــركــــات والــــمــــؤســــســــات فــي  وال
مبدياً  الرمضانية،  ويستن  خيمة 
الفندق  خيمة  تشهد  أن  تــفــاؤلــه 
وجميع المرافق إقبال كبير خالل 
الطهاة  إن  وقـــال  رمــضــان.  شهر 
ويستن  خــيــمــة  عــلــى  الــمــشــرفــيــن 
الـــرمـــضـــانـــيـــة يــتــمــتــعــون بــخــبــرة 
كبيرة في عالم الطهي وحاصلون 

على جوائز عالمية مرموقة.
ــــى أن خــيــمــة ويــســتــن  ـــــوه إل ون
الـــرمـــضـــانـــيـــة تــــوفــــر لـــلـــعـــائـــالت 
لم  الذين  لألطفال  مجانًيا  دخوال 
تــتــجــاوز أعــمــارهــم ســت ســنــوات، 
أمــــــا األطــــــفــــــال الـــــذيـــــن تــــتــــراوح 
أعمارهم فيما بين ٦ إلى ١٢ عاماً 

بمعدل  خــصــم  عــلــى  فــيــحــصــلــون 
ساباي  مطعم  أن  وأوضـــح   .٪٥٠
التايالندي بفندق ويستن سيفتتح 
مــن وقــت اإلفطار  أبــوابــه اعــتــبــاراً 
ـــواحـــدة صــبــاًحــا  وحــتــى الــســاعــة ال
ويمكن لمحبي المطعم التايالندي 
األطباق  أشهى  بتناول  االستمتاع 

خالل شهر رمضان.
إن  إســبــوزيــتــو  جيانريكو  وقـــال 
سبا“  ”هيفينلي  الصحي  الــنــادي 
في فندق ويستن سيقدم عروًضا 
خاصة خالل شهر رمضان حيث 
يــوفــر لــعــمــالئــه اشـــتـــراكـــا شــهــريًــا 
ــــخــــدام حــــمــــام الـــســـبـــاحـــة،  الســــت
باإلضافة إلى عالج إلزالة السموم 
منوهاً  ريـــال،  ألــف  مقابل  وذلـــك 

يمكن  السموم  إزالــة  عالج  أن  إلى 
اســتــخــدامــه طــــوال أيــــام األســبــوع 

باستثناء يوم الجمعة.
ويستن  فــنــدق  أن  إلـــى  وأشـــــار 
يـــقـــدم لــضــيــوفــه تـــجـــربـــة طــعــام 
جميع  تــنــاســب  وشــيــقــة  متكاملة 
رمضان،  شهر  خــالل  الجنسيات 
تلبية  على  الفندق  حــرص  مؤكداً 

رغبات جميع عمالئه.
وأوضح أن فندق ويستن 

ســــيــــقــــدم عـــــروًضـــــا 
خـــــاصـــــة خــــالل 

فصل الصيف 
وذلـــــــــــــــــــــك 

بالتزامن 
مــــــــــــــــــــــع 

للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إطــــالق 
حرص  مؤكًدا  الصيف،  مهرجان 
جميع  في  المشاركة  على  الفندق 
تدعم  التي  والمبادرات  الفعاليات 
مع  يتماشى  بما  السياحي  القطاع 
الــمــبــادرات  بــدعــم  ويستن  الــتــزام 
الــمــجــتــمــعــيــة، مـــنـــوًهـــا إلــــــى أن 
ــفــنــدق خــالل  مـــعـــدالت إشـــغـــال ال
الــجــاري  الـــعـــام  مـــن  األول  الـــربـــع 
بلغت أكثر من 

.٪٥٠

ــــســــات ــــؤس ــــم ــــــشــــــركــــــات وال ــــات وال ــــوع ــــجــــم ــــم ـــــوزات ال ـــــج ـــــح ـــــــــروض خـــــاصـــــة ل ع

الــــــحــــــي لــــــلــــــطــــــبــــــخ  ــــــة  ــــــط ــــــح م  ٢٠ ــــــهــــــا  ــــــوف ــــــضــــــي ل ـــــــــر  ـــــــــوف ت الــــــــفــــــــنــــــــدق  ــــــة  ــــــم ــــــي خ

ـــــــــروض ع

أن فندق ويستن ضح
م عـــــروًضـــــا

خــــالل  ة
صيف
ـك
ن

بلغت أكثر من
.٪٥٠



ملزيد من املعلومات:
+974 3359 8514

dining.doha@westin.com
westindoha.com/ramadan

خالل شهر رمضان املبارك، إخترب األجواء الرمضانيّة الرائعة عىل 
وقع أنغام املوسيقى الرشقيّة الحيّة. دعنا نأخذك اىل رحلة عرب 
الزمن العريب األصيل بلمسة تركيّة وإكتشف خيمتنا املستوحاة 

من األسواق الشعبيّة العربيّة النابضة بالحيويّة. تذوق أشهى 
املأكوالت العامليّة، القطريّة والرتكية فضالً عن تشكيلة واسعة 
من الحلويات املحرضة خصيصاً من قبل طهاتنا األتراك لتلبي 

كافة األذواق.

إفطار: 195 ر.ق. للشخص الواحد
السحور: 195 ر.ق.  للشخص الواحد

 أجواء فريدة بإنتظارك 
 خالل شهر رمضان
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”هوليداي إن“ يوفر أجواء رائعة لإلفطار والسحور في خيمة الماسةخيمة الماسة
الوجهة المثالية لالستمتاع بالضيافة الرمضانية األصيلة

الــــدوحــــة ـ الــــرايــــة: تــقــدم 
خــــيــــمــــة الـــــمـــــاســـــة مــــزيــــجــــاً 
التصميم  أناقة  من  متناغماً 
العربية  والنكهات  جهة  من 
األصــيــلــة مـــن جــهــة أخـــرى، 
ــــمــــضــــي فــــنــــدق  ـــــــك ي ـــــــذل وب
هوليداي إن الدوحة – واحة 
األعمال قدماً بخطى راسخة 
عنوان  كــأحــدث  نفسه  مثبتاً 
روح  ليعيشوا  الـــزّوار  يقصده 

شهر رمضان المبارك.
الــفــضــيــل  الــشــهــر  أّن  بــمــا 
مــنــاَســبــة مــثــالــيــة لــالجــتــمــاع 
مــع األحــبــاء وصــنــع ذكــريــات 
تبقى مــحــفــورًة فــي الــذاكــرة 
تصميم  تـــم  فــقــد  والـــقـــلـــب، 
الوجهة  لتكون  الماسة  خيمة 
الــمــثــالــيــة لــتــلــتــقــي الــعــائــالت 
ليستمتعوا  األصدقاء  ويجتمع 
بـــتـــجـــربـــة إفـــــطـــــار فــــريــــدة 
وبــــتــــنــــاول أشــــهــــى األطــــبــــاق 
الــشــرق أوســطــيــة الــفــاخــرة، 
وأشـــهـــر األطــــبــــاق الــعــالــمــيــة  
ضمن  جميعها  تُـــقـــدم  الــتــي 

منصات  يشمل  رائــع  بوفيه 
طهي حية يستعرض من 

خاللها الطهاة مهارتهم 
االحترافية. 

ــــــوفــــــر الـــخـــيـــمـــة   وت
ــــــاق فــــــاخــــــرة ال  أطــــــب
تـــــقـــــاوم،  فــــبــــدءاً مــن 
أطــــــــــبــــــــــاق رمـــــــضـــــــان 

األوزي،  مثل  التقليدية 
والشاورما، وأم علي، إلى 

من  أكثر  يضم  بوفيه  جانب 
١٠٠ صــنــف. يــــزّود اإلفــطــار 

الــضــيــوف بــمــزيــج 

العالمية  المأكوالت  من  رائع 
واألطــــبــــاق الـــعـــربـــيـــة. ســوف 
تجربة  في  الضيوف  ينغمس 
طعام تتخللها نفحة سحرية 
مـــــع تـــشـــكـــيـــلـــة واســـــعـــــة مــن 
والــبــاردة،  الساخنة  الــمــزات 
ومـــحـــطـــات الـــطـــهـــي الـــحـــي، 
اللمسات  بــعــض  عــن  نــاهــيــك 
الــمــعــاصــرة والــمــبــتــكــرة على 

األطباق المفضلة والشعبية.
تــمــّيــزاً  الــســحــور  يـــقـــّل  وال 
عـــن اإلفــــطــــار، حــيــث يــضــّم 
إلى  وبـــاردة،  ساخنة  أطايب 
الحلويات  من  تشكيلة  جانب 
المحضرة  التقليدية  العربية 
بـــواســـطـــة أجــــــود الــمــكــونــات 
لــيــســتــمــتــع الـــضـــيـــوف بــمــا لذ 
وطاب في آخر ساعات الليل.

وتــــقــــدم خـــيـــمـــة الـــمـــاســـة 
ومــالذاً  عائلية  أجــواء 

أوقــات  وقــضــاء  لالستجمام 
منطقة  تــوفــر  حيث  سعيدة 
لــألطــفــال بــألــعــاب وأنــشــطــة 
خــــاصــــة لـــيـــتـــمـــكـــن ضـــيـــوف 
واألمهات  اآلبــاء  من  الخيمة 
مـــن االســتــمــتــاع بــالــجــلــســات 
الــــرمــــضــــانــــيــــة مــــــع األهــــــل 
ــيــحــظــى كــل  واألصـــــدقـــــاء ول
بتجربة  الــعــائــلــة  أفــــراد  مــن 
مـــــمـــــيـــــزة. كــــمــــا ســيــحــتــفــل 
ضــيــوف الــمــاســة  بــالــمــوروث 
الــشــعــبــي ولــيــلــة الــقــرنــقــعــوه 
الفضيل  الشهر  منتصف  في 
بــاألغــانــي الــتــراثــيــة وأكــيــاس 
الهدايا التقليدية من الحلوى.
وهـــــذه الــمــنــاســبــة، صــرح 
ــــســــيــــد بــــــرونــــــو هــــيــــفــــون،  ال
هوليداي  فندقي  مديرعام  
الــدوحــة  بــــالزا  وكــــــراون  إن 
– واحــــة األعـــمـــال:“ 
أّن  بـــــمـــــا 

ـــل  ـــشـــّك شــــهــــر رمـــــــضـــــــان   يُ
لخيمة  االفــتــتــاحــي  الــمــوســم 
إن  هوليداي  وفندق  الماسة 
فــي الــدوحــة، أردنـــا أن تعبر 
الــخــيــمــة هـــذه عـــن الــتــزامــنــا 
بتقديم تجربة فريدة تعكس 

وتتمع  الــضــيــافــة.  دفء 
خــيــمــة الــمــاســة 

طة  لبسا با

واألناقة معاً في مزيج فريد 
بــاالضــافــة إلـــى كــونــهــا رحبة 
بها  الموجود  االضــاءة  ونظام 

رائعاً.“
وأضــــــاف بــرونــو:“نــســعــى 
تجربة  تقديم  في  نستمر  ان 

ومميزة  ســاحــرة  رمضانية 
فيما  ســـواء  الــكــرام  لضيوفنا 
الطهي  وفن  بالطعام  يتعلق  
ــــاق  ـــتـــقـــديـــم أشــــهــــى األطــــب ل
مع  جنب  إلــى  جنباً  للذواقة  
والضيافة  الــجــذابــة   األجــــواء 

الحقيقية.“
خيمة  اطــــالق  وبــمــنــاســبــة 
يقدم  الرمضانية،  الماسة 
فـــنـــدق هــــولــــيــــداي إن 
واحــــة   – الـــــدوحـــــة 
لضيوفه  األعمال 
حصرياً  عــرضــاً 
خـــــــــالل شـــهـــر 
رمــــــــــــضــــــــــــان 
الـــــــمـــــــبـــــــارك، 
يــــــتــــــضــــــمــــــن 
االقــــــــــــــامــــــــــــــة 
فـــــــــــي غــــــرفــــــة 
مــــــــــزدوجــــــــــة 

وافطار لشخصين في خيمة 
الــمــاســة الــرمــضــانــيــة  مقابل 

٤٩٩ ريال.
ويــــــقــــــدم فـــــريـــــق الـــعـــمـــل 
الــــمــــخــــتــــص بــــالــــحــــفــــالت و 
الفعاليات امكانية الحجوزات 
أو  لــالفــطــار  ســـواء  للشركات 
الــســحــور فــي خــيــمــة الــمــاســة 
لــلــمــجــمــوعــات الـــتـــي يـــتـــراوح 
 .٣٠٠ إلــــى   ٥٠ مـــن  عـــددهـــا 
كما يوفر الفندق العديد من 
الخيارات األخرى وعدد من 
القاعات الستقبال المناسبات 
الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة الـــــخـــــاصـــــة، 
ــــــار مـــن  ــــــي ويـــــمـــــكـــــن االخــــــت
تشمل  متنوعة  طعام  قــوائــم 
التقليدية   العربية  األطــعــمــة 
والمأكوالت العالمية لتناسب 

كافة األذواق.

وتـــتـــمـــيـــز قــــاعــــة الـــمـــاســـة 
ـــمـــوقـــع مـــتـــمـــيـــز فـــــي قــلــب  ب
الــدوحــة الــنــابــض  فــي فندق 
هوليداي إن الدوحة  - واحة 
األعمال الذي تم افتتاحه في 
شهر سبتمبر الماضي  قرب 
فندق ”كــراون بالزا – واحة 
األعــمــال“ فــي منطقة واحــة 
األعمال التي تقع في  وسط 
والمالية  التجارية  المنطقة 
لــلــعــاصــمــة الــقــطــريــة وتــضــم  
مــــبــــاٍن تـــجـــاريـــة وحــكــومــيــة 

وعيادات.
واحــدة  الماسة  قاعة  تُعد 
من أفخم قاعات المناسبات 
حيث  وأكبرها   الدوحة  في 
األلــف  قــرابــة  مساحتها  تبلغ 
مـــــتـــــرمـــــربـــــع، بــــــال أعــــمــــدة 
تقنيات  بــأحــدث   ومــجــهــزة 
أنــظــمــة الـــصـــوت واإلضــــــاءة  
متطلبات  مــع  تتماشى  الــتــي 
الــضــيــوف ويـــقـــوم فــريــق 
ـــظـــيـــم  ـــن خـــــــــبـــــــــراء ت
ـــــــــــحـــــــــــفـــــــــــالت   ال
بـــــاالهـــــتـــــمـــــام 
ـــــــــكـــــــــافـــــــــة  ب
الــتــفــاصــيــل 
كان  ســـواء 
حــــــــــفــــــــــل 
او  زفــــاف 
فــــعــــالــــيــــة 
للشركات.

ــــة ــــمــــي ــــعــــال ــــوفــــهــــا أشــــــهــــــى األطــــــــبــــــــاق الـــــــشـــــــرق أوســـــطـــــيـــــة وال ــــضــــي ــــمــــة الـــــمـــــاســـــة تــــــقــــــدم ل خــــي

يــــــتــــــضــــــمــــــن 
االقــــــــــــــامــــــــــــــة 
فـــــــــــي غــــــرفــــــة 
مــــــــــزدوجــــــــــة

التقليدية   العربية  األطــعــمــة 
والمأكوالت العالمية لتناسب 

كافة األذواق.

األلــف قــرابــة  مساحتها  تبلغ 
مـــــتـــــرمـــــربـــــع، بــــــال أعــــمــــدة
تقنيات بــأحــدث   ومــجــهــزة 
أنــظــمــة الـــصـــوت واإلضــــــاءة
متطلبات ع
قـــوم فــريــق
ـــم ـــظـــي ـــن ت ء
حـــــــــــفـــــــــــالت
الهـــــتـــــمـــــام
ــــــــكـــــــــافـــــــــة
الــتــفــاصــيــل
كان ســـواء 
حــــــــــفــــــــــل
او زفــــاف 
فــــعــــالــــيــــة
للشركات.

أنــظــمــة الـــصـــوتمــــــــــزدوجــــــــــة 
مــع تتماشى  الــتــي
الــضــيــوف ويـــق
خـــــــــبـــــــــراء
ـــــــــــح ال
بـــــاال
ـــ ب

الوجهة  لتكون  الماسة  خيمة 
الــمــثــالــيــة لــتــلــتــقــي الــعــائــالت 
ليستمتعوا  األصدقاء  ويجتمع 
بـــتـــجـــربـــة إفـــــطـــــار فــــريــــدة 

وبــــتــــنــــاول أشــــهــــى األط
الــشــرق أوســطــيــة الــفــاخ
وأشـــهـــر األطــــبــــاق الــعــال
ض جميعها  تُـــقـــدم  الــتــي 
منص يشمل  رائــع  بوفيه 
طهي حية يستعرض من
خاللها الطهاة مهارتهم

االحترافية. 
ــــــوفــــــر الـــخـــيـــمـــة وت
ــــــاق فــــــاخــــــرة ال أطــــــب
تـــــقـــــاوم،  فــــبــــدءاً مــن
أطــــــــــبــــــــــاق رمـــــــضـــــــان
األوزي مثل  التقليدية 
والشاورما، وأم علي، إ
أكثر يضم  بوفيه  جانب 
١٠٠ صــنــف. يــــزّود اإلف

لــيــســتــمــتــع الـــضـــيـــوف بــمــا لذ
وطاب في آخر ساعات الليل.
وتــــقــــدم خـــيـــمـــة الـــمـــاســـة

ً ومــالذا عائلية أجــواء

ــــســــيــــد بــــــرونــــــو هــــيــــفــــون،  ال
هوليداي  فندقي  مديرعام  
الــدوحــة  بــــالزا  وكــــــراون  إن 
األعـــمـــال:“ واحــــة – ريــــدة 

طــــبــــاق 
خــرة، 
لــمــيــة  
ضمن 

صات 
ن
م

 
 ،

إلى 
من  ر 
فــطــار 

ومــالذا عائلية  واحــــة األعـــمـــال:أجــواء 
أّن  بـــــمـــــا 

الــضــيــوف بــمــزيــج

وتتمع  الــضــيــافــة.  دفء 
خــيــمــة الــمــاســة 

طة  لبسا با

الحقيقية.“
وبــمــنــاســبــة
الرم الماسة 
فـــنـــدق
الـــــدو
األ
ع

برونو هيفون
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كــراون بــالزا  يـقـدم الخدمات 
الفاخرة ووسائل الراحة العصرية   

ــــة: يــجــمــع فــنــدق  ــــراي الــــدوحــــة ـ ال
كراون بالزا الدوحة – واحة األعمال ما 
الراحة  ووسائل  الفاخرة  الميزات  بين 
مريحة  إقــامــة  بــذلــك  ليوفر  العصرية 
وممتعة بحق. للفندق موقع إستراتيجي 
إذ يــقــع فـــي وســــط مـــركـــز الــمــصــارف 
أماكن  مــن  مقربة  وعــلــى  الــدوحــة  فــي 
ويربطه  والترفيهية  التجارية  الجذب 

بالمطار طريق سهل.
يــضــم الــفــنــدق ٣٧٨ غـــرفـــًة وجــنــاحــا 
باالضافة إلى الشقق الفندقية وجميعها 
ومصممة  العصرية  بالميزات  مجهزة 

لــــتــــوفــــيــــر الــــــراحــــــة. 
وتـــــتـــــمـــــيـــــز كـــل 
بالرحابة  غرفة 

وهــــــــي مـــجـــهـــزة 
ـــا  ـــوجـــي ـــول ـــكـــن ـــت ـــال ب

الـــمـــتـــقـــدمـــة داخــــل 
الــــــــغــــــــرفــــــــة حــــيــــث 

إلــى  الـــولـــوج  تتضمن 
اإلنــــــتــــــرنــــــت الــــعــــالــــي 

السرعة وتلفاز أل سي 
 ٣٢ بحجم  تفاعلي  دي 

ــــة واســـعـــة  إنـــــش وطــــاول
شخصية  وخــزنــة  للعمل 
إلـــــــى جــــانــــب مــجــمــوعــة 

كــــامــــلــــة مــــــن الــــحــــاجــــات 

الرئيسية للحمام. وتتيح لك اإلقامة في 
في  الكائنة  التنفيذية  األجنحة  من  أي 
طوابق صالة النادي إمكانية الدخول إلى 
الفطور  تضم  التي  النادي  وفوائد  صالة 
المساء  وكوكتيالت  الخفيفة  والوجبات 

والخدمة الشخصية.
ويقدم كــراوان بالزا الدوحة – واحة 
األعمال عروضاً حصرية لعمالئه خالل 
الــصــيــف تــبــدأ مــن ١٤ يــونــيــو وحــتــى ٣١ 
أغــســطــس لــقــضــاء عــطــلــة نــهــايــة أســبــوع 

رائعة. الحجز ساري 

مــــن يـــــوم الــخــمــيــس 
غرفة  في  االقامة  ويشمل  السبت  ليوم 
مزدوجة  باالفطار لشخصين باالضافة 
إلى االستمتاع ببوفيه البرانش لشخصين 
على   ٪٣٠ وخــصــم  مــجــانــاً  الجمعة  يــوم 
يتمتع  كما  الــثــانــيــة.  لليلة  الــغــرفــة  سعر 
ضيوف الفندق بانترنت السلكى مجانى 
فائق السرعة واستخدام حمام السباحة 

وصالة األلعاب الرياضية. 
المدير  هيفون،  بــرونــو  السيد  وقـــال 
وهوليداي  بــالزا  كـــراون  لفندقي  الــعــام 
كــــــــراون  نـجـاح  أســبــاب   أهـــم  أن  إن:“ 
ــة األعـــــمـــــال فـي  ــالزا الـــــدوحـــــة – واحـــ ـــ ب
تفهمه  من  بدعم  يأتي  المحلية  الـسـوق 
الضيوف  لمتطلبات  السريعة  وتلبيته 
واحــتــيــاجــاتــهــم، إضـــافـــة إلــــى كــفــاءة 
يتسم  الــذي  للفندق  المهني  الطاقم 
بــالــمــهــنــيــة والـــحـــرفـــيـــة فـــي تــقــديــم 

مثالية  آلية  عبر  الخدمة 
معايير  مع  تتسق 

الـــــــعـــــــمـــــــل 

الفندقي العالمي.
يــضــم الـــفـــنـــدق عــــدد مـــن الــمــطــاعــم 
جديدة  مفاهيم  تــقــدم  الــتــي  المتنوعة 
والمشروبات  المأكوالت  من  ألصناف 
حــيــث  تــتــوفــر مــجــمــوعــة مـــن األطــبــاق 
المختلفة بدًء من المطبخ العالمي لدى 
على  المشوي  باللحم  ومـــروراً  أرامــيــد  
الــطــريــقــة الــبــرازيــلــيــة فــي روديـــزيـــو أو 
أرجيلينا  فــي  الشهية  العربية  األطــبــاق 
والـــقـــهـــوة فـــي ســـافـــور بـــاالضـــافـــة إلــى 
الــســنــدويــتــشــات والــمــعــجــنــات فــي ميش 
والـــمـــشـــروبـــات الــخــاصــة بــمــيــســتــورادو 
وصوالً إلى العشاء في الهواء الطلق لدى 
مطعم  كــل  يتميز  ليكويديتي.  مطعم 
أكثر  تــرضــي  مختلفة  تجربة  بتقديم 
األذواق تمّيزاً.

للفعاليات  المخصصة  المساحة  فــي 
فـــــي طــــابــــق الــــــردهــــــة، تـــتـــمـــيـــز غـــرف 
اإلجــتــمــاعــات بــالــمــرونــة وهـــي مجهزة 
بأحدث  التكنولوجيا السمعية والبصرية 
الــتــي مـــن شــأنــهــا تـــرك األثــــر اإليــجــابــي 
وتعزيز أي فعالية. وتساهم المساحات 
الخالقة والديكور المعاصر والمساحات 
الــتــابــعــة لــلــردهــة ومــكــان الــتــجــمــع قبل 
الــفــعــالــيــة ومــنــطــقــة اإلســتــقــبــال ونــقــاط 
إلتقاء  فــي  والــبــصــريــة  السمعية  اآلالت 
األفـــــــراد وجــمــعــهــم بــطــريــقــة خــيــالــيــة 

ومبدعة.
ــعــد كـــــراون بــــالزا الـــدوحـــة – واحـــة  يُ
األعــــمــــال هـــو الـــمـــكـــان األمـــثـــل القــامــة 
السعيدة،  والمناسبات  الزفاف  حفالت 
حــيــث قـــاعـــات االحـــتـــفـــاالت الــمــجــهــزة 
وطاقم عمل ودود ومحترف، ذو خبرة 
عالية في تنظيم الحفالت. ان 
االستيعابية  الـــقـــدرة 
لــــــلــــــقــــــاعــــــات 

تمكن  الفعاليات  مركز  في  المتواجدة 
من استضافة حفالت الزفاف والحناء، 
سعيدة  مناسبة  وأي  الخطوبة،  حفالت 
ضيف   ٤٠٠ إلــــى  يــصــل  ضـــيـــوف  لـــعـــدد 
بكل  يهتم  مدرباً  طاقماً  الفندق  ويوفر 

التفاصيل مهما بلغت دقتها.
على  المصمم  الــفــعــالــيــات  مــركــز  إن 
شكل كرة من الزجاج والفوالذ والمكون 
متطلبات  جــمــيــع  يــلــبــي  طـــوابـــق   ٤ مـــن 
الــفــعــالــيــات واالحـــتـــفـــاالت، وكـــل قــاعــة 
والضوئية،  الصوتية  بمعداتها  مجهزة 
تضمن  السرعة،  فائقة  انترنت  وشبكة 
بــــقــــاء الــــضــــيــــوف عـــلـــى تــــواصــــل خـــالل 
مــنــاســبــاتــهــم، كــمــا يـــوجـــد فـــي الــطــابــق 
كبار  الستقبال  خــاصــة  قــاعــات  السفلي 
الشخصيات، وغرف خاصة مريحة مع 
مواقف للسيارات مخصصة لمستخدمي 
كافية  مساحة  أيــضــا  وتــوجــد  الــقــاعــات، 

لكل قاعة الستقبال الضيوف.
األقــصــى،  اإلســتــرخــاء  على  للحصول 
يــقــدم فــنــدق كـــــراون بــــالزا الـــدوحـــة – 
واحــــة األعـــمـــال مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الــمــرافــق والــخــدمــات الــتــرفــيــهــيــة التي 
تــهــدف إلــى جعل إقــامــة كــل ضيف 
مثالية. إسترخ وإسترح أو اسبح 
فــــي بـــركـــة الـــســـبـــاحـــة عــلــى 
عن صخب  السطح بعيداً 

المدينة.

ــــــمــــــشــــــروبــــــات ــــــطــــــورة فــــــــي الــــــــمــــــــأكــــــــوالت وال ــــــت ــــــدق تــــــوفــــــر مـــــفـــــاهـــــيـــــم م ــــــن ــــــف ـــــم ال ـــــاع ـــــط م

قق الفندقية وجميعها
ومصممة العصرية   

ـة.

ل

لفندقيرائعة. الحجز ساري الــعــام 
أهـــم أن  إن:“ 
ــالزا الـــــدوح ـــ ب
المحلي الـسـوق 
السر وتلبيته 
واحــتــيــاجــات
الم الطاقم 
ة ي مهن ال ب الـــمـــتـــقـــدمـــة داخــــل

الــــــــغــــــــرفــــــــة حــــيــــث
إلــ الـــولـــوج  تتضمن 
اإلنــــــتــــــرنــــــت الــــعــــال
السرعة وتلفاز أل
بحجم تفاعلي  دي 
ــــة واس إنـــــش وطــــاول
شخ وخــزنــة  للعمل 
إلـــــــى جــــانــــب مــجــ
كــــامــــلــــة مــــــن الــــح

ة والـــحـــرفـــيـــة فـــي تــقــديــم 
مثالية آلية  عبر 

معايير ع 
ـــــــل 

يز ق جهزو ي
وطاقم عمل ودود ومحترف، ذو خبرة
عالية في تنظيم الحفالت. ان
االستيعابية الـــقـــدرة 
لــــــلــــــقــــــاعــــــات

ع ري ر و ي
مواقف للسيارات مخصصة لمستخدمي
كافية مساحة  أيــضــا  وتــوجــد  الــقــاعــات،

لكل قاعة الستقبال الضيوف.
األقــصــى، اإلســتــرخــاء  على  للحصول 
يــقــدم فــنــدق كـــــراون بــــالزا الـــدوحـــة –
واحــــة األعـــمـــال مــجــمــوعــة واســـعـــة من
الــمــرافــق والــخــدمــات الــتــرفــيــهــيــة التي
تــهــدف إلــى جعل إقــامــة كــل ضيف
مثالية. إسترخ وإسترح أو اسبح
فــــي بـــركـــة الـــســـبـــاحـــة عــلــى
عن صخب السطح بعيداً 

المدينة.

ل 
ث
ــى

لــــي 
 سي
٣٢ م 

ســـعـــة 
خصية

ــمــوعــة 
حــــاجــــات 

بــالــمــهــنــيــة
ع الخدمة 
مع تتسق 
الـــــــعـــــــمــ

الفنـــدق يوفـــر عروضاً 

ــة لــعــمــالئــه  ــري ــص ح

خــالل فصـــل الصـيف

مــــن يـــــوم الــخــمــيــس

برونو هيفون
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فندق الريان يجسد مفاهيم األصالة والعراقة خالل رمضانفندق الريان يجسد مفاهيم األصالة والعراقة خالل رمضان
يقدم ضيافة عربية عصرية ويتميز بمرافق الراحة المتطورة

يستوحي  الــرايــة:  ـ  الدوحة 
من  الدوحة“  فندق ”الريان 
كولكشن  ‘كـــوريـــو  مــجــمــوعــة 
مـــن هــيــلــتــون’ إلـــهـــامـــه من 
ـــــــوان الــهــادئــة  تــــدّرجــــات األل
للصحراء القطرّية الساحرة، 
ــــلــــون األســـــود  إلـــــى جــــانــــب ال
التقليدية  لــلــعــبــاءات  األنـــيـــق 
الراقية  الفخامة  ومــفــردات 
ليكون  النفيسة؛  للمجوهرات 
ضمن واحٍة غّناء  رائعاً  مالذاً 
تـــجـــســـد مـــفـــاهـــيـــم األصــــالــــة 
والــعــراقــة والــجــمــال الـــذي ال 

يخبو بمرور الوقت. 
المرموق  الفندق  ويتميز 
”قطر  مع  المباشر  باتصاله 
مول“، ويبعد مسافة قصيرة 
المدينة  مركز  عن  بالسيارة 
فـــي الــــدوحــــة، نــاهــيــكــم عن 
األنيقة  الــداخــلــيــة  تصاميمه 
واسع  وطيف  الفاخر  وأثــاثــه 
الراحة  ومــرافــق  وسائل  من 

العصرية والمتطورة. 
 ومـــــنـــــذ افــــتــــتــــاحــــه عــــام 
فندق ”الريان  جذب   ،٢٠١٦
الـــــدوحـــــة“ الـــضـــيـــوف مــمــن 
يـــنـــشـــدون تــعــزيــز الـــروابـــط 
العائلية وقضاء أوقات رائعة 
اإلدارة  وبــفــضــل  تـُــنـــســـى.  ال 
المتميزة للسيد لوكا كروكو، 
الــمــديــر الـــعـــام فـــي الــفــنــدق، 
نجح ”الــريــان الــدوحــة“ في 
من  كبيرة  إعـــداٍد  استقطاب 
ــــــــزوار بــفــضــل مــــا يــقــدمــه  ال
فسيحة  عــائــلــيــة  غــــرٍف  مـــن 
وخدمات  سباحة  وأحـــواض 
ترفيهية  وأنــشــطــة  فـــاخـــرة 
أجوائه  عن  فضالً  لألطفال، 
للعديد  واحتضانه  المريحة 
واللياقة  الصحة  مراكز  من 

البدنية. 
رواد  ويــحــظــى  هـــذا 

الـــــــــفـــــــــنـــــــــدق 
بفرصة 

زيـــــارة ‘قــطــر مـــــول’، الـــذي 
المحال  مــن  بالعديد  يــزخــر 
العروض  وخيارات  التجارية 
الترفيهية، والتي تمثل مزايا 
ترسيخ  فــي  تــســهــم  إضــافــيــة 
مكانة الفندق كوجهة مثالية 

للعائالت.
ويــولــي ”الــريــان الــدوحــة“ 
اهــــتــــمــــامــــاً كــــبــــيــــراً بــجــمــيــع 
تــفــاصــيــلــه، إذ تــم اخــتــيــارهــا 
بـــعـــنـــايـــة بـــالـــغـــة بـــمـــا يــعــكــس 
التراث  يجمع  فــريــداً  مزيجاً 
الــعــربــي األصـــيـــل والــلــمــســات 
الـــعـــصـــريـــة الـــحـــديـــثـــة، وهـــو 
ـــــة قــطــر.  مـــا تــتــمــيــز بـــه دول
ويـــجـــســـد تــصــمــيــم الـــفـــنـــدق 
تــولــيــفــًة غــنــّيــة مـــن الــنــقــوش 
القطرّية والعصرية، واأللوان 
الــزاهــيــة الــنــابــضــة بــالــحــيــاة. 

األلـــوان  تنضح  كما 

الــدافــئــة لــمــكــتــب االســتــقــبــال 
الرئيسية  الــردهــة  وجــــدران 
الرملية  الكثبان  بتوشيحات 
األرائــك  تبرز  فيما  الذهبية، 
الـــــحـــــمـــــراء بـــــــألـــــــوان الـــعـــلـــم 
وتحاكي  الــقــطــري،  الــوطــنــي 
الــســاللــم الــرخــامــيــة الــســوداء 
العباءات  أناقة  المميز  بلونها 
وتتألق  للسيدات،  التقليدية 
بـــتـــفـــاصـــيـــل ذهـــبـــيـــة بـــراقـــة 
بإلهاٍم واضح من قناع الوجه 
التقليدي الذي اعتادت النساء 

القطريات ارتداؤه قديماً.
مع سعي الفندق   وتماشياً 

لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــطــابــع 

الــــتــــقــــلــــيــــدي مــــــع لــــمــــســــاٍت 
تحتضن  مــمــيــزة،  عــصــريــة 
ـــــــــوان الـــصـــحـــراء  الـــــغـــــرف أل
ـــهـــادئـــة، تــزيــنــهــا تــفــاصــيــل  ال
راقــــيــــة بـــتـــوشـــيـــحـــاٍت غــنــيــة 
ألحـــجـــار الــــزمــــرد والـــتـــوبـــاز 
يمكنكم  الكريمة.  والياقوت 
بتجربة  لالستمتاع  الــحــجــز 
إقــــــامــــــة عــــائــــلــــيــــة مـــثـــالـــيـــة 
هــــــذا الـــصـــيـــف بـــســـعـــر يـــبـــدأ 
قـــطـــري،  ريــــــــال   ٨٥٠ مـــــن 
وذلــــــــك مـــــن خــــــالل زيــــــارة 
للفندق  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع 
alrayyanhote ldoha.
curiocollection.
com أو عبر 
الهاتف 
و  أ

تـــطـــبـــيـــق ‘واتــــــــســــــــاب’ عــلــى 
أو   ،٥٠٠٠٨٨٦٠ ـــــرقـــــم  ال
مكتب  فــي  مــبــاشــرة  الحجز 
ال  الفندق.  ضمن  االستقبال 
تفوتوا زيارة الفندق لالطالع 
عـــلـــى الـــبـــرامـــج والــــعــــروض 
الــتــرفــيــهــيــة لــألطــفــال خــالل 

موسم الصيف المقبل.
 يــزيــن ”الــريــان الــدوحــة“ 
مـــــمـــــرات غــــــرف الـــضـــيـــوف 
من  مستوحاة  فنية  بأعماٍل 
شـــغـــف الــقــطــريــيــن بـــروائـــع 
عشقهم  والســيــمــا  الـــحـــيـــاة، 
لــــلــــســــيــــارات الـــكـــالســـيـــكـــيـــة 
والمعالم  الــفــاخــرة  والــقــطــع 
يضم  كما  للدوحة.  الساحرة 

الـــفـــنـــدق ســلــســلــة 
مـــــــــــــــــــــــــن 

قـــاعـــات االجــتــمــاعــات، وقــد 
بــأســمــاء  تــيــمــنــاً  تسميتها  تـــم 
العريقة  التاريخية  المعالم 
للبالد. ويعتبر الفندق وجهًة 
مثالية الستضافة المناسبات 
الــــــخــــــاصــــــة مـــــثـــــل حــــفــــالت 
الــتــخــرج وحـــفـــالت الــزفــاف 
عــقــد  أو  الـــمـــيـــالد،  ــــاد  وأعــــي
للشركات  العمل  اجتماعات 
أو وورش العمل؛ حيث يعمل 
المتخصص  الــفــنــدق  فــريــق 
ــيــات والـــمـــؤتـــمـــرات  ــفــعــال ــال ب
النجاح  في  مساعدتكم  على 
كانت.  أياً  مناسبتكم  بتنظيم 
هـــذا ويــقــدم الــفــنــدق خدمة 
التموين الخارجي. ويمكنكم 
الــتــواصــل مع 
قـــســـم 

الـــفـــعـــالـــيـــات عـــبـــر االتـــصـــال 
‘واتساب’  تطبيق  أو  الهاتفي 

على الرقم ٦٦٤٩٢٩٩١.
وتضفي األجواء الترحيبية 
الـــفـــريـــدة لــلــمــطــاعــم رونـــقـــاً 
خــــاصــــاُ عـــلـــى االجـــتـــمـــاعـــات 
األصــدقــاء  ولــقــاءات  العائلية 
ــــاول الـــطـــعـــام  ــــن وتـــــجـــــارب ت
ينفرد  حــيــث  الــرومــانــســيــة؛ 
األنيق  الونــج“  مقهى ”مــودا 
بـــتـــقـــديـــم ألـــــــذ الـــمـــعـــجـــنـــات 
احتساء  وجلسات  والحلويات 
شـــــاي بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة، إلـــى 
ـــاقـــة مــتــنــوعــة مــن  جـــانـــب ب
ــتــركــيــة  أصــــنــــاف الـــقـــهـــوة ال
المغربي،  والــشــاي  والعربية 
الــــــذي يـــعـــد عـــالمـــة مــمــيــزة 
للفندق. وفي شهر رمضان، 
سيفتح ”مــودا الونــج“ أبوابه 
من المغرب وحتى منتصف 
أطايب  لــزواره  ليقّدم  الليل 

الــســوشــي 

الــــلــــذيــــذة. هــــــذا ويـــنـــفـــرد 
المميز  ”مـــيـــزو“  مــطــعــم 
بــتــقــديــم أشـــهـــى األطـــبـــاق 
والسحور  اإلفطار  لوجبتي 
للضيوف  ويــمــكــن  يــومــيــاً. 
إفــطــار  ببوفيه  االســتــمــتــاع 
ريـــال   ٢٤٠ مــقــابــل  فـــاخـــر 
الــواحــد،  للشخص  قــطــري 
ويـــشـــمـــل ذلــــــك الــعــصــائــر 
ـــيـــة، وتــشــكــيــلــة  ـــرمـــضـــان ال
واسعة من أطباق التحلية. 
كما سيقّدم المطعم مائدة 
 ١٢٠ مــقــابــل  غنية  ســحــور 
ريـــــــال قــــطــــري لــلــشــخــص 
ــتــيــح الــمــطــعــم  الــــواحــــد. وي
لـــــــــرواده فــــرصــــة تــنــظــيــم 
اجـــتـــمـــاعـــات خـــاصـــة عــلــى 
ذلك  في  تشاركه  اإلفطار، 
جــمــيــع األركـــــــان الــخــاصــة 
على  للحصول  الفندق.  في 
مزيٍد من المعلومات حول 
برنامج الفندق خالل شهر 
يمكنكم  الــكــريــم،  رمـــضـــان 
االتصال  عبر  معنا  الــتــواصــل 
على  ‘واتــــســــاب’  تــطــبــيــق  أو 

الرقم ٥٥١٣٣٤٧٢.
يــذكــر أن فــنــدق ”الــريــان 
الـــدوحـــة“ افــتــتــح أبـــوابـــه في 
لــيــكــون   ،٢٠١٦ يــنــايــر  شــهــر 
يــحــمــل  فــــنــــدق  أول  بــــذلــــك 
عــــالمــــة ‘كـــــوريـــــو كــولــكــشــن 
منطقة  فـــي  هــيــلــتــون’  مـــن 
أصبح  وقــد  األوســط؛  الشرق 
مــنــذ ذلــــك الــحــيــن مـــرادفـــاً 
ومـــالذاً  الــعــصــريــة  للفخامة 
يحتضن  ــعــائــالت  ــل ل ــيــاً  ــال مــث
الــقــالــيــد الــقــطــريــة الــعــريــقــة. 
العديد  الفندق  استقبل  وقــد 
المرموقة  الشخصيات  مــن 
القدم  كرة  ونجوم  والملوك 
والـــذيـــن اســتــمــتــعــوا بــحــفــاوة 

الضيافة العربية األصيلة.

ـــة تــرفــيــهــيــة لــألطــفــال ـــط ـــش ــــاخــــرة وأن ـــاحـــة وخـــــدمـــــات ف ــة وأحـــــــــواض ســـب ــح ــي ــس ــــا عـــائـــلـــيـــة ف ــــرفً ـــدق غ ـــن ـــف ـــة تــرفــيــيـــوفـــر ال ـــط ـــش ــــاخــــرة وأن ـــات ف

ســوشــي 

ـــفـــنـــدق ســلــســلــة 
مـــــــــــــــــــــــــن 

الــتــواصــل مع 
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٥٠٥٠ ٪ خصومات ويندام جراند ريجنسي خالل رمضان
أنتوني توماس المدير العام لشركة الشهد العقارية:

كشف   :]- ـــدوحـــة  ال
تــومــاس،  راج  أنــتــونــي  الــســيــد 
الشهد  لشركة  الــعــام  الــمــديــر 
فــنــدق  أن  عــــن  الــــعــــقــــاريــــة، 
ــــد ريــجــنــســي  ويـــــنـــــدام جــــران
على  خاصة  عروًضا  سيقدم 
اإلقامة في الغرف وخدمات 
الــــنــــادي الــصــحــي بــاإلضــافــة 
خالل  والسحور  اإلفطار  إلــى 
شــهــر رمـــضـــان، مــشــيــراً إلــى 
ريجنسي  جــرانــد  ويــنــدام  أن 
خصومات  لعمالئه  سيقدم 
جميع  عــلــى   ٪٥٠ إلـــى  تــصــل 

مرافقه.
إشغال  مــعــدالت  إن  وقـــال 
فندق ويندام جراند ريجنسي 
العام  من  األول  الربع  خــالل 
 ،٪٦٠ حــوالــي  بلغت  الــجــاري 
وزارة  مــــبــــادرة  أن  مــــؤكــــداً 
الـــداخـــلـــيـــة والـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
الجوية  والــخــطــوط  للسياحة 
جنسية   ٨٠ بإعفاء  القطرية 
مــــن تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول إلـــى 
قطر ساهم في تحفيز نتائج 

القطاع الفندقي.
فندق  أن  تــومــاس  أضـــاف 
ويندام جراند ريجنسي افتتح 

مـــؤخـــًرا مــطــعــم الــســروجــة، 
الشامية  األكــالت  يقدم  الــذي 
ومـــطـــعـــًمـــا آخـــــر لــلــســيــدات، 
حصل  الفندق  أن  إلى  مشيراً 
ثالثة  إلضافة  تراخيص  على 
سيساهم  مــا  جــديــدة  طــوابــق 
في زيادة الطاقة االستيعابية 

للفندق.
الــحــصــار  أن  إلــــى  وأشــــــار 
الــقــطــاع  أداء  عــلــى  يــؤثــر  لـــم 
الــــفــــنــــدقــــي، حـــيـــث اتــجــهــت 
السياح  الســتــقــطــاب  الــفــنــادق 
مـــن أســــــواق جـــديـــدة ومــنــهــا 
واآلســيــوي،  األوروبـــي  السوق 
التنموية  الــطــفــرة  أن  مــؤكــداً 
دولــة  تعيشها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
على  باإليجاب  تنعكس  قطر 

أداء قطاع الضيافة.
وأوضح أن الفندق حافظ 
عــلــى مــســتــوى أســـعـــاره رغــم 

الكبيرة  الفندقية  التوسعات 
التي يشهدها السوق المحلي.

جهود مثمرة
توماس  راج  أنــتــونــي  وأكـــد 
توفرها  التي  التسهيالت  أن 
قــطــر لــلــســيــاح جــعــلــتــهــا على 
على  المنفتحة  الـــدول  رأس 
حيث  المنطقة،  في  السياحة 
إن عدد الجنسيات التي يحق 
دون  قطر  إلــى  الــدخــول  لها 
تأشيرة أصبح اآلن هو األعلى 
بــالــشــرق األوســــــط، مــتــوقــعــاً 
نــمــو مــعــدالت إشــغــال قطاع 
التسهيالت  بــدعــم  الــضــيــافــة 

الكبيرة التي تقدمها وزارة 
ـــيـــة والــهــيــئــة  الـــداخـــل

للسياحة  الــعــامــة 
والــــــخــــــطــــــوط 

ـــــة  ـــــقـــــطـــــري ال
لـــــلـــــزوار مــن 

جميع دول العالم.
وأوضح أن فنادق الشركة 
في  المشاركة  على  تــحــرص 
جــمــيــع مــــعــــارض الــســيــاحــة 
الهيئة  مظلة  تحت  العالمية 
ــســيــاحــة، مــشــيــًرا  ــل الـــعـــامـــة ل
الملتقيات  هــذه  مثل  أن  إلــى 
تساهم في التعريف بالمنتج 
الــســيــاحــي الــقــطــري وتــدعــم 

نتائج القطاع الفندقي.
وأشـــــــار تــــومــــاس إلـــــى أن 
تـــدشـــيـــن عـــــدد مــــن مـــراكـــز 
الترفيهية  والــمــدن  الــتــســوق 

مــؤخــًرا 

فــي  مــــحــــوريـًـــا  دوًرا  يــلــعــب 
اســـتـــقـــطـــاب أعــــــــداد كــبــيــرة 
ضــرورة  مــؤكــًدا  السياح،  من 
مواصلة جهود تطوير القطاع 
الــســيــاحــي بــمــا يــتــمــاشــى مع 

رؤية قطر التنموية ٢٠٣٠.  
الفندقي  القطاع  أن  وأكـــد 
يــعــد أحـــد الــركــائــز األســاســيــة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا صــنــاعــة 
السياحة في العالم وال يمكن 
لنمو  تــخــطــط  أن  ــــة  دول ألي 
تــغــفــل  أن  مـــنـــظـــم  ســـيـــاحـــي 
القطاع  تطوير  وأهمية  دور 
بأنماطه  الفندقي 
وأنواعه 

القطاع  إنـــه  حــيــث  المختلفة 
الذي يستخدمه جميع السياح 
وهو الذي عادة يشكل االنطباع 

العام عن الوجهة السياحية.

توسعات فندقية

ونـــــــــوه تـــــومـــــاس إلـــــــى أن 
شركة الشهد العقارية تمتلك 
وتخطط  قطر  فــي  فندقين 
ـــــا،  ـــــًي لـــلـــتـــوســـع مـــحـــلـــًيـــا ودول
تمكنت  الشركة  أن  موضًحا 
من شراء فندق ويندام جراند 
السيد  أن  مـــؤكـــًدا  ريــجــنــســي، 
محمد مبارك سعيد آل عامر 
إدارة  مجلس  رئيس  الكعبي 
على  يحرص  العقارية  الشهد 
تعزيز استثمارات الشركة في 

قطاع الضيافة.
الصناعة  إن  وقــال 
الفندقية في قطر 
شــهــدت تــطــوراً 

بـــــــارزاً لــتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات 
الــســيــاحــيــة، وكـــذلـــك الــحــال 
ــنــســبــة لـــخـــدمـــات الــســفــر  بــال
أصبحت  حــيــث  والـــطـــيـــران، 
قـــطـــر مــــن الــــــــدول الــــرائــــدة 
توفير  في  العالم  صعيد  على 

أفضل الخدمات السياحية.
تــــجــــربــــة  أن  وأوضـــــــــــــــح 
السياحة في قطر تعد مزيًجا 
والمتعة  المغامرة  من  نــادًرا 
العربية  واألجـــــواء  بالتقاليد 
الــوجــه  تعكس  الــتــي  األصــيــلــة 

الحضاري لدولة قطر.
فــنــدق  إن  تـــومـــاس  وقـــــال 
ويندام جراند ريجنسي يضم 
٢٤٦ مــن الــغــرف واألجــنــحــة 
قاعة  إلى  باإلضافة  الفاخرة 
الــــقــــصــــر وخـــــمـــــس قــــاعــــات 
الغرف  أن  موضًحا  جانبية، 
تُـــعـــد مـــزيـــًجـــا مــتــنــاغــًمــا من 

العمارة التقليدية والتصاميم 
خدمة  وتــقــدم   ، الــمــعــاصــرة 
الـــخـــمـــس نــــجــــوم الـــفـــاخـــرة 
لجميع  ـــراحـــة  ال وســـائـــل  مـــع 
الــضــيــوف، أمـــا قــاعــة القصر 
فـــهـــي مــصــمــمــة الســتــيــعــاب 
شــخــًصــا   ٥٥٠ إلــــى  يــصــل  مـــا 
ــــضــــافــــة  ومــــــجــــــهــــــزة الســــت
االجــــــتــــــمــــــاعــــــات وحـــــفـــــالت 
الــــــــزفــــــــاف والــــمــــنــــاســــبــــات 

الخاصة.
جراند  ويــنــدام  أن  أضـــاف 
الرائد  الفندق  يعد  ريجنسي 
لالجتماعات والمؤتمرات في 
الفندق  بــهــو  ويــتــزيــن  قــطــر، 
الفنية،  بــالــلــوحــات  وأروقــتــه 
التي  اللوحات  أن  إلــى  مشيراً 
الفنانين  من  لمجموعة  تعود 
بين  العالميين  التشكيليين 
ثــنــايــاهــا  مــضــامــيــن زاخــــرة 
الذي  األمــر  الجمال  بمعايير 
حـــــول الـــفـــنـــدق إلـــــى مــتــحــف 
مــعــاصــر مــفــتــوح ومــتــكــامــل 
وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى مــمــيــزات 
النوعية  والخدمة  الرفاهية 
الضيافة  معايير  مع  المتسقة 

العصرية.

2018 م مايو 20 - 1 هـ

ـــاحـــة ـــســـي ال تـــــدعـــــم  ــــــول  ــــــدخ ال ــــرة  ــــي ــــأش ت مـــــن  ـــة  ـــســـي جـــن  ٨٠ إعـــــفـــــاء  ــــــادرة  ــــــب م

ـــــــــوي ـــــــــي ـــــــــوق األوروبــــــــــــــــــــــــي واآلس ـــــــــس ـــــــــن ال ـــــــاح م ـــــــي ـــــــس ـــــــــدالت تــــــــدفــــــــق ال ـــــــــع زيــــــــــــــــــادة م

التسهيالت عــم 
قدمها وزارة

لــهــيــئــة
حة
ط

بأنماطهمــؤخــرا الفندقي 
وأنواعه

رئيس الكعبي 
العقارية الشهد 
تعزيز استثمارا
قطاع الضيا
وقــال
الفند
ش

الحصار لم 
يؤثر على أداء 
القطاع الفندقي

٦٠٪ معدالت 
إشغال الفندق 
خالل الربع األول
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فريزر سويتس يقدم عروضاً خاصة خالل رمضانفريزر سويتس يقدم عروضاً خاصة خالل رمضان
مصطفى حنيني المدير العام للفندق:

الـــــفـــــنـــــدق مــــــــرافــــــــق  جـــــمـــــيـــــع  عـــــلـــــى   ٪٥٠ بـــــمـــــعـــــدل  ــــــات  ــــــوم ــــــص خ نـــــــوفـــــــر 

الــســيــد  كـــشـــف   :] ـ  الــــــدوحــــــة 
مــصــطــفــى حــنــيــنــي، مــديــر عــــام فــنــدق 
خصومات  تقديم  عن  سويتس،  فريزر 
الــغــرف  أســـعـــار  عــلــى   ٪٥٠ إلــــى  تــصــل 
الصحي  والـــنـــادي  واإلفـــطـــار  والــســحــور 
شهر  خــالل  األخــرى  الخدمات  وجميع 
يوفر  الفندق  أن  إلــى  مشيراً  رمــضــان، 
لعمالئه أجواء عائلية فريدة تمزج بين 
دولــة  تعيشها  الــتــي  والــحــداثــة  األصــالــة 

قطر.
وقال: إن فندق فريزر سويتس يقدم 
عـــروًضـــا مــغــريــة لــلــمــواطــنــيــن والــســيــاح 
خالل  العالم  دول  جميع  من  الوافدين 
الهيئة  تطلقه  الـــذي  الصيف  مــهــرجــان 
شركائها  مع  بالتعاون  للسياحة  العامة 
في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن 
في  محورياً  دوراً  تلعب  الفعاليات  هذه 

تعزيز نتائج القطاع الفندقي.
الفندق  أن  حنيني  مصطفى  أضــاف 
استطاع أن يحقق معدالت إشغال جيده 
ــــى مــن عــام  خـــالل األشــهــر األربــــع األول
يقدم  سويتس  فريزر  أن  مؤكداً   ،٢٠١٨

خدمات عصرية لضيوفه.
وأشـــــار إلـــى أن قــطــاع الــضــيــافــة في 
نتائجه  على  يحافظ  أن  استطاع  قطر 
من  كبيرة  أعــداد  تدشين  رغــم  الجيدة 
الماضية  القليلة  السنوات  خالل  الفنادق 

وذلـــــك بـــدعـــم مـــن الـــطـــفـــرة الــتــنــمــويــة 
الكبيرة التي تشهدها الدولة واستضافة 

أبرز األحداث اإلقليمية والعالمية.

وجهة للعائالت

وقـــــــــــال   

مــصــطــفــى حـــنـــيـــنـــي:“ فـــنـــدق فـــريـــزر 
سويتس عائلي من الدرجة األولى ومنذ 
سمعتنا  عــلــى  حــافــظــنــا  الــفــنــدق  افــتــتــاح 
وسبا  مسبًحا  لنزالئنا  ونــوفــر  الــرائــدة. 
ــــا لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة ومــســاحــات  ونــــاديً
إلى  باإلضافة  كبيرة،  غــرف 
المميزة  الديكورات 

مــــا يـــجـــعـــل الـــفـــنـــدق مـــفـــضـــًال لــجــمــيــع 
الجنسيات“ .

العامة  الهيئة  مشاركات  أن  وأوضــح 
للسياحة في المعارض وملتقيات السفر 
العالمية تساهم في تحفيز ودعم نتائج 
القطاع السياحي، مشيراً إلى أن مكاتب 
عــدد  فــي  الــمــنــتــشــرة  الــســيــاحــي  التمثيل 

في  محورياً  من دول العالم تلعب دوراً 
التعريف بمقومات السياحة في قطر.

وبــّيــن الــمــديــر الــعــام لــفــنــدق فــريــزر 
تنظمها  التي  المهرجانات  أن  سويتس 

للسياحة  العامة  الهيئة 
بــــالــــتــــعــــاون مــع 

شركائها في القطاعين العام والخاص، 
تـــســـاهـــم فــــي تــحــفــيــز نـــتـــائـــج الـــفـــنـــادق 
ـــتـــســـوق وجـــمـــيـــع الـــمـــرافـــق  ومـــــراكـــــز ال

السياحية األخرى.
ســويــتــس  فــــريــــزر  فـــنـــدق  أن  وأكــــــد 
يـــحـــرص عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــــي جــمــيــع 
السياحة  هيئة  تطلقها  التي  المبادرات 
والـــــــتـــــــي تــــتــــعــــلــــق بـــــــإطـــــــالق عـــــــروض 
وتـــخـــفـــيـــضـــات خــــــالل الـــمـــهـــرجـــانـــات 

الستقطاب المزيد من السياح.

دعم السياحة

القطاع  أن  حنيني،  مصطفي  وقـــال 
من  بدعم  كبيرة  طفرة  شهد  السياحي 
جهوًدا  تبذل  التي  السياحة  هيئة  جهود 
بسياحة  يــعــرف  فــيــمــا  خــاصــة  مــثــمــرة 
المعارض والمؤتمرات التي تشهد نشاط 
مــلــحــوظ بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــمــشــاركــات 
الخارجية للهيئة والتي تبرز من خاللها 

الوجه الحضاري لدولة قطر.
أضاف أن موقع فندق فريزر سويتس 
بــالــقــرب مـــن مــتــحــف الــفــن اإلســالمــي 
وسوق واقف وكورنيش الدوحة والعديد 
من المعالم التراثية والتاريخية البارزة، 

يجعله وجهة مقصداً رئيسياً للنزالء.
ونــــــــوه مـــصـــطـــفـــي حـــنـــيـــنـــي إلــــــى أن 
التي  الكبيرة  االســتــثــمــارات 
قطر  دولـــة  تنفذها 
مختلف  في 

الـــــفـــــنـــــدق مــــــــرافــــــــق  جـــــمـــــيـــــع   

ــــــة ــــــاح ــــــي ــــــس ــــــــطــــــــاع ال ــــــــق ـــــــــورة ل ـــــــــط ـــــــــت ــــــة م ــــــي ــــــت ــــــح ــــــك بـــــــنـــــــيـــــــة ت ــــــل ــــــت ــــــم ــــــــطــــــــر ت ق

ًً ً
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مبادرة إعفاء مبادرة إعفاء ٨٠٨٠ جنسية من تأشيرة الدخول تدعم الفنادق جنسية من تأشيرة الدخول تدعم الفنادق
باإليجاب  تنعكس  التنموية  القطاعات 
أن  مــؤكــداً  الــفــنــدقــي،  الــقــطــاع  أداء  على 
لسياحة  رائـــــدة  وجــهــة  بــاتــت  الـــدوحـــة 

األعمال في المنطقة.
مقومات  لديها  قطر  أن  إلــى  وأشـــار 
الــذي  السياحي  الــقــطــاع  لتطوير  كبيرة 
يعتبر أحـــد روافــــد الــدخــل الــقــومــي في 
رئيسي  ومزود  المعاصرة  االقتصاديات 
النهوض  أن  إلــى  مشيراً  العمل،  لفرص 
بالقطاع السياحي سيخلق نوعاً من التنوع 

والديناميكية في االقتصاد القطري.
ونوه مصطفى حنيني إلى أن القطاع 
األساسية  الركائز  أحــد  يعتبر  الفندقي 
في  السياحة  صناعة  عليها  يعتمد  التي 
تخطط  أن  دولــة  ألي  يمكن  وال  العالم 
دور  تــغــفــل  أن  مــنــظــم  ســيــاحــي  لــنــمــو 
وأهمية تطوير القطاع الفندقي بأنماطه 
وأنـــواعـــه الــمــخــتــلــفــة حــيــث إنـــه الــقــطــاع 
الذي يستخدمه جميع السياح وهو الذي 
الوجهة  عن  العام  االنطباع  يشكل  عــادة 

السياحية.
وأوضح إن قطاع الضيافة يستضيف 

ـــعـــالمـــات الــفــنــدقــيــة الــــرائــــدة  أبــــــرز ال
الخدمات  أن  إلــى  مــشــيــراً  الــعــالــم،  فــي 
عن  تعبر  لــلــنــزالء  الــمــقــدمــة  الفندقية 
تنعم  الــتــي  الــكــبــيــرة  التنموية  الــطــفــرة 

قطر. بها 

مبادرة رائدة

وقال مصطفى حنيني، المدير العام 
لفندق فريزر سويتس: إن مبادرة إعفاء 
إلــى  الـــدخـــول  تــأشــيــرة  مــن  جنسية   ٨٠
قطر ساهم في زيادة تدفق السياح من 

انعكس  ما  واألوروبـــي،  اآلسيوي  السوق 

الــضــيــافــة،  قــطــاع  أداء  عــلــى  بــاإليــجــاب 

بــالــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تبذلها  مــشــيــداً 

الهيئة العامة للسياحة في تنويع األسواق 

المصدرة للسياح إلى قطر.

تحتية  بــنــيــة  تمتلك  قــطــر  أن  وأكــــد 

تشمل  والتي  السياحة،  لقطاع  متطورة 

أرقى العالمات الفندقية، وأفضل شركة 

مطار  إلى  باإلضافة  العالم،  في  طيران 

أن  إلى  مشيراً  بالمنطقة،  األفضل  حمد 

اإلقليمية  وريــادتــهــا  القطرية  توسعات 

والعالمية تشكل أحد أبرز العوامل لنمو 

وازدهار القطاع السياحي.

دولــة  أن  إلــى  حنيني  مصطفى  ونــوه 

قــطــر تــمــتــلــك رؤيـــــة واضـــحـــة لــتــطــويــر 

تنويع  في  يساهم  بما  السياحي  القطاع 

مصادر الدخل القومي ويقلص االعتماد 

على موارد النفط، وأبدى تفاؤله الكبير 

أن يـــواصـــل الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي تــعــزيــز 

ريـــادتـــه بــالــمــنــطــقــة خــــالل عــــام ٢٠١٨ 

مدعوماً بالطفرة التنموية.

 وأشار إلى أن أسعار القطاع الفندقي 

تخضع لقانون العرض والطلب وفي ظل 

زيادة التوسعات الفندقية فمن الطبيعي 

أن تتجه األسعار نحو االنخفاض، مبيناً 

على  الفنادق  بين  قويًا  تنافًسا  هناك  أن 

مستوى الخدمات المقدمة للنزالء.

ــــــى أن  ونــــــــوه مـــصـــطـــفـــى حـــنـــيـــنـــي إل

دولة  تنفذها  التي  الكبيرة  االستثمارات 

التنموية  القطاعات  مختلف  فــي  قطر 

الــقــطــاع  أداء  عــلــى  بـــاإليـــجـــاب  تــنــعــكــس 
الفندقي، مؤكداً أن الدوحة باتت وجهة 

رائدة لسياحة األعمال في المنطقة.
 وأشــــار إلـــى أن مــطــار حــمــد الــدولــي 
الــقــطــاع  دعــــم  فـــي  بـــــــارزاً  دوراً  يــلــعــب 
االستيعابية  الطاقة  خالل  من  السياحي 
الجوي  المرفأ  بها  يتمتع  التي  الكبيرة 
الــــذي يــعــد ضــمــن األفــضــل فــي الــعــالــم، 
إلــى أن مــطــار حمد ســاهــم في  مــشــيــراً 

زيادة أعداد سياح الترانزيت.

توسعات القطرية

التوسعات  أن  حنيني  مصطفى  أكــد 
ــــي تـــنـــفـــذهـــا الـــخـــطـــوط  ــــت الــــكــــبــــيــــرة ال
التعريف  فــي  تساهم  القطرية  الجوية 
منوهاً  قــطــر،  فــي  السياحة  بمقومات 
شراكة  لديه  سويتس  فريزر  فندق  أن 
 Discover شـــركـــة  مـــع  اســتــراتــيــجــيــة 
مشيداً  الوطنية،  للناقلة  التابعة   Qatar
بــالــتــســهــيــالت الــكــبــيــرة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
مع  بالتعاون  الترانزيت  لسياح  الناقلة 
نمو  فــي  تساهم  والــتــي  السياحة  هيئة 

السياحي. القطاع 

ـــــــــــــى قــــطــــر ــــــــــــــــــــــواق الـــــــــمـــــــــصـــــــــدرة لـــــلـــــســـــيـــــاحـــــة إل ــــــع األس ــــــوي ــــــن ــــــت ــــــــود كـــــــبـــــــيـــــــرة ل ــــــــه ج
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أمسيات رمضانّية ساحرة في خيمة السيجال
أنور أبو الُحسن مدير إدارة التسويق بالفندق:

يــقــدم   :] ـ  الــــدوحــــة 
فـــــنـــــدق الســــيــــجــــال تـــجـــربـــة 
رمــضــانــّيــة فــريــدة مــن خــالل 
باقة من العروض والفعالّيات 
ــزة خــــالل هــــذا الــشــهــر  الــمــمــّي

الفضيل.
وقـــــــــال الــــســــيــــد أنـــــــــور أبــــو 
التسويق  إدارة  مدير  الُحسن، 
بــــفــــنــــدق الســـــيـــــجـــــال: يـــوفـــر 
فـــــنـــــدق الســـــيـــــجـــــال فـــرصـــة 
قـــضـــاء أمـــســـيـــات رمــضــانــّيــة 
ســـاحـــرة حـــول مـــوائـــد إفــطــار 
وســحــور شــهــّيــة، حــيــث يقدم 
بوفيه  ”لوسيجالون“  مطعم 
المقّبالت،  مــن  فاخر  إفــطــار 
الـــــســـــلـــــطـــــات، الــــــمــــــأكــــــوالت 
والعالمّية،  الشرقية  التقليدّية 
فــضــالً عــن مــجــمــوعــة واســعــة 

من الحلويات.
 أضاف: إن مطعم ”الـشيشا 
اإلفطار  عند  يفتتح  غـــاردن“ 
ــــون بــجــلــســة  ــــرغــــب ــــن ي ــــذي ــــّل ل
ـــة وســط  رمـــضـــانـــّيـــة خـــارجـــّي
أجواء عربية تقليدية وبتناول 
تــشــكــيــلــة واســـعـــة مـــن الــمــازة 
الــعــربــيــة، األطـــبـــاق الــمــشــويــة 

والحلويات الشرقية.
وأشــار أنــور أبو الُحسن إلى 

يطلق  الــفــنــدق  أن 
خــــــــيــــــــمــــــــة 

السيجال الرمضانّية الشهيرة 
وذلــك  الفضيل  الــشــهــر  خـــالل 
بــرعــايــة الــشــريــك الــحــصــري 
لــلــخــيــمــة بــنــك قــطــر الــوطــنــي 
الّرسميين  والـــّرعـــاة   ،QNB
 Doha Insuranceلــلــخــيــمــة
 Group Doha Oasis، Al-
باإلضافة   Sadd Exchange

.Al-Sadd Travel إلى
وأوضح أن خيمة السيجال 
بتصميمها  تتميز  الرمضانية 
حـــيـــث يــــتــــّم تـــحـــويـــل حـــوض 
خيمة  إلــى  الــّداخــلــي  السباحة 
معاصرة بلمسة تقليدّية، كما 
تتضّمن مجالس خاصة لمن 

يرغب في ركٍن هادئ.
الُحسن  أبــو  أنـــور  ونـــوه 
تــوفــر  الــخــيــمــة  أن  إلــــى 
أجـــــــــــــــواء اســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
حــيــث تـــوفـــر لــلــعــائــالت 
واألصـــــدقـــــاء والـــزمـــالء 
االجـــتـــمـــاَع حـــول مــائــدة 
ســــحــــور مـــتـــنـــّوعـــة مــن 
الـــــمـــــأكـــــوالت الـــعـــربـــّيـــة 
والــعــالــمــّيــة إلــــى جــانــب 
الحّية  الطهي  مــحــّطــات 
وركـــــن الــطــبــخ الــيــومــي 
مجموعة  إلى  باإلضافة 

واسعة من الحلويات. 
”الســـــيـــــجـــــال  إن  وقـــــــــــال 
تــريــتــور“ يــقــدم مــزيــًجــا رائــًعــا 
مـــــن الــــحــــلــــويــــات الـــعـــربـــّيـــة، 
قـــوالـــب الـــحـــلـــوى، الـــشـــوكـــوال، 
مــجــمــوعــة مــــن الـــمـــخـــتـــارات 
كأطباق  تقّدم  التي  المتنّوعة 
إفـــطـــار  وجــــبــــات  أو  ـــة  ـــومـــّي ي
شــهــّيــة، بــاإلضــافــة إلــى أجمل 
المصّممة  الّرمضانّية  الهدايا 

خصيصاً من وحي المناسبة.
أضاف أن الهدايا الرمضانية 
والحلويات العربية تشهد 
مؤكًدا  كــبــيــًرا،  إقــبــاال 
ســـيـــجـــال  ال  أن 
أن  اســـتـــطـــاع 
يـــــحـــــقـــــق 

نــــتــــائــــج جـــــيـــــدة بـــــدعـــــم مــن 
اســتــضــافــة دولــــة قــطــر أبـــرز 
ـــيـــات  ـــفـــعـــال ــــمــــرات وال ــــمــــؤت ال

العالمية.
خدمات مميزة

وأشار أنور أبو الُحسن، إلى 
يــوجــد  ســيــجــال  ال  فـــنـــدق  أن 
جميع  تــقــدم  مــطــعــًمــا   ١١ بـــه 
أنواع األكالت الشرق أوسطية 
واإليـــــطـــــالـــــيـــــة، والــــعــــربــــيــــة، 
يــوجــد  الـــفـــنـــدق  أن  مـــوضـــًحـــا 
وكوفي  خــارجــيــة  جلسات  بــه 
شـــوب، بــاإلضــافــة إلـــى سباي 
وآخــر  صحي  ومــركــز  عالمي 

للياقة البدنية.
وقــــــال أنــــــور أبـــــو الـــُحـــســـن: 
يضم  الســـيـــجـــال،  فـــنـــدق  إن 
قـــاعـــات   ٨ و  غـــــرفـــــة،   ٢٢٥

لـــــالحـــــتـــــفـــــاالت 

واألعـــــــــراس واالجـــتـــمـــاعـــات، 
وســبــاي يــوجــد بــه ســت غرف 
لـــلـــمـــســـاج، وجــــيــــم مــســاحــتــه 
يوجد  كما  مربًعا،  مــتــًرا   ٤٩٠
طوله  داخــلــي  مسبح  بالفندق 
كبير،  وجـــاكـــوزي  مـــتـــًرا،   ٢٠

بجانب ٣٤ جناًحا.
السيجال  فندق  أن  أوضــح 
خالل  مميزة  عــروًضــا  يــقــدم 
فــصــل الــصــيــف، حــيــث يطرح 
الـــفـــنـــدق حـــســـومـــات لــعــمــالئــه 
خالل مهرجان الصيف، ويأتي 
الهيئة  بمبادرات  التزاًما  ذلك 
الــعــامــة لــلــســيــاحــة، ونــــوه إلــى 
يحرص  الســيــجــال  فــنــدق  أن 
عــلــى تــقــديــم خــصــومــات على 
االحتفاالت  خالل  العام  مــدار 

واألعياد.

ـــــه ـــــالئ ـــــم ـــــع ــــــــــــعــــــــــــة ل ــــــــــة عــــــــــــــــــــروض رائ ــــــــــاق ــــــــــدم ب ــــــــــق الـــــــــفـــــــــنـالـــــــــفـــــــــنـــــــــدق ي

فـــــنـــــدق الســـــيـــــجـــــال فـــرصـــة
قـــضـــاء أمـــســـيـــات رمــضــانــّيــة
ســـاحـــرة حـــول مـــوائـــد إفــطــار
وســحــور شــهــّيــة، حــيــث يقدم
بوفيه ”لوسيجالون“  مطعم 
المقّبالت، مــن  فاخر  إفــطــار 
الـــــســـــلـــــطـــــات، الــــــمــــــأكــــــوالت
والعالمّية، الشرقية  التقليدّية 
فــضــالً عــن مــجــمــوعــة واســعــة

من الحلويات.
 أضاف: إن مطعم ”الـشيشا
اإلفطار عند  يفتتح  غـــاردن“ 
ــــون بــجــلــســة  ــــرغــــب ــــن ي ــــذي ــــّل ل
ـــة وســط رمـــضـــانـــّيـــة خـــارجـــّي
أجواء عربية تقليدية وبتناول
تــشــكــيــلــة واســـعـــة مـــن الــمــازة
الــعــربــيــة، األطـــبـــاق الــمــشــويــة

يقية. رشر ولوييات ال ووالح
وأشــار أنــور أبو الُحسن إلى

يطلق الــفــنــدق  أن 
خــــــــيــــــــمــــــــة

وأوضح أن خيمة السيجال
بتصميمها تتميز  الرمضانية 
حـــيـــث يــــتــــّم تـــحـــويـــل حـــوض
خيمة إلــى  الــّداخــلــي  السباحة 
معاصرة بلمسة تقليدّية، كما
تتضّمن مجالس خاصة لمن 

يرغب في ركٍن هادئ.
الُحسن  أبــو  أنـــور  ونـــوه 

ٍٍ

تــوفــر الــخــيــمــة  أن  إلــــى 
أجـــــــــــــــواء اســــتــــثــــنــــائــــيــــة
لــلــعــائــالت حــيــث تـــوفـــر
واألصـــــدقـــــاء والـــزمـــالء
االجـــتـــمـــاَع حـــول مــائــدة
ســــحــــور مـــتـــنـــّوعـــة مــن
الـــــمـــــأكـــــوالت الـــعـــربـــّيـــة
والــعــالــمــّيــة إلــــى جــانــب
الحّية الطهي  مــحــّطــات 
وورركــــنـن الــطــببـخـخ الـيـيــوومــيي
مجموعة إلى  باإلضافة 

المصممة الرمضانية  الهدايا 
خصيصاً من وحي المناسبة.
أضاف أن الهدايا الرمضانية
والحلويات العربية تشهد
مؤكًدا كــبــيــًرا،  إقــبــاال 
ســـيـــجـــال ال  أن 
أن اســـتـــطـــاع 
يـــــحـــــقـــــق

واإليـــــطـــــالـــــيـــــة، والــــعــــربــــيــــة، 
يــوجــد  الـــفـــنـــدق  أن  مـــوضـــًحـــا 
وكوفي  خــارجــيــة  جلسات  بــه 
شـــوب، بــاإلضــافــة إلـــى سباي 
وآخــر  صحي  ومــركــز  عالمي 

للياقة البدنية.
وقــــــال أنــــــور أبـــــو الـــُحـــســـن: 
يضم  الســـيـــجـــال،  فـــنـــدق  إن 
قـــاعـــات ٨ و  غـــــرفـــــة،   ٢٢٥

لـــــالحـــــتـــــفـــــاالت

فــصــل الــصــيــف، حــيــث يطرح 
الـــفـــنـــدق حـــســـومـــات لــعــمــالئــه 
خالل مهرجان الصيف، ويأتي 
الهيئة  بمبادرات  التزاًما  ذلك 
ونــــوه إلــى الــعــامــة لــلــســيــاحــة،
يحرص  الســيــجــال  فــنــدق  أن 
عــلــى تــقــديــم خــصــومــات على 
االحتفاالت  خالل  العام  مــدار 

واألعياد.

ـــات الــعــربــّيــة ـــوي ـــحـــل ــــا مــــن ال ــــًع ـــا رائ ـــًج ـــزي ـــدم م ـــق ”الســـيـــجـــال تـــريـــتـــور“ ي
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