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بــرعــايــةبــرعــايــة

ــــكــــواري، مـــديـــر مــشــروع  قـــالـــت ســـــارة ال
الهيئة  في  لألغذية  الدولي  قطر  مهرجان 
الــعــامــة لــلــســيــاحــة: «يــســرنــا أن نـــرى آالف 
الزوار يتدفقون على حديقة الفندق كل يوم 
والمشروبات  األطعمة  بعروض  لالستمتاع 

المتنوعة التي يقدمها المهرجان».
 وأضافت» مازالت هناك فرصة للجميع 
واالستمتاع  للطعام،  اآلخر  الوجه  الكتشاف 
نهاية  بها  تزخر  التي  المتنوعة  بالعروض 

األسبوع األخيرة من المهرجان» .
وأشـــار ســـارة الــكــواري إلــى أن مهرجان 
طهاة  أشهر  يستقطب  أن  استطاع  األغــذيــة 
الشهيرة  األمريكية  الشيف  ومنهم،  العالم 
الحاصل  األمريكي  والشيف  هــا،  كريستين 
على نجمة ميشلين، الذي اشتهر بتحضيره 
ولفجانج  األوســـكـــار،  حــفــل   بعد  مــا  وليمة 
باك، مبيناً أن كوكبة الطهاة المشاركين في 

في  خبراتهم  للجمهور  يقدمون  المهرجان 
الطهي  وتجاربهم المثيرة من خالل مسرح 

الطهي.
وأكدت ، أن مهرجان األغذية ال يقتصر 
الشهية  األكـــــالت  الــعــارضــيــن  تــقــديــم  عــلــى 
والمشروبات الرائعة ولكن يوفر المهرجان 
حيث  متكاملة،  ترفيهية  تــجــربــة  لــــزواره 
يستضيف باقة متنوعة من العروض الحية 

والفعاليات الثقافية على مدار اليوم.
فــي  األغـــــذيـــــة  مــــهــــرجــــان  دور  وحـــــــول 
المسؤولية االجتماعية، قالت سارة الكواري 
إن مــنــظــمــي الـــمـــهـــرجـــان قـــد تـــعـــاونـــوا مع 
جمعية وهب لجمع وتوزيع فائض الطعام، 
وتعمل الجمعية على تجميع األطعمة يومياً 
بعد التأكد من سالمتها ويتم تغليفها بعناية 

فائقة قبل أن يان تقديمها لذوي الحاجة.

ص٣

إقبال كبير على مهرجان األغذية
كـــشـــفـــت   :] ـ  الـــــــــدوحـــــــــة   
النسخة  أن  للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
الــدولــي  قطر  مهرجان  مــن  التاسعة 
رواد  من   ٤٠ مشاركة  تشهد  لألغذية 
مع  يتماشى  بما  القطريين  األعــمــال 
الداعمة  الوطنية  السياحة  استراتيجية 
المهرجان  ويمثل  الــخــاص،  للقطاع 
لعرض  األعمال  لــرواد  حيوية  منصة 
مــنــتــجــاتــهــم وتــعــزيــز مــبــيــعــاتــهــم في 
المواطنين  مــن  الــكــبــيــر  اإلقـــبـــال  ظــل 

والمقيمين والسياح.
لـ  األعـــمـــال  رواد  مـــن  عــــدد  وقـــــال 
والفعاليات  المهرجانات  إن   ]
للسياحة  العامة  الهيئة  تنظمها  التي 
القطاعين  في  شركائها  مع  بالتعاون 
المحدود  دعــم  توفر  والــخــاص  العام 
والمتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات 
قطر  فــي  األعــمــال  بيئة  أن  مــؤكــديــن 
واعــــــدة فـــي ظـــل الـــطـــفـــرة الــتــنــمــويــة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــدولــــة في 

مختلف القطاعات.
التاسعة  النسخة  أن  إلــى  وأشــــاروا 
هـــي األفـــضـــل فـــي تـــاريـــخ مــهــرجــان 
واإلقبال  التنظيم  حيث  من  األغــذيــة 
على الفعاليات واستضافة أشهر طهاة 
العالم، باإلضافة إلى تقديم تسهيالت 
ــلــمــشــاركــيــن، مـــؤكـــديـــن أن  كــبــيــرة ل
الحصار لم يؤثر على نتائج المهرجان.

ويشارك في المهرجان الذي يستمر 
عارضاً  الــجــاري ١٨٠  مــارس  حتى ٢٥ 

بزيادة ٣٦٪، وتضم قائمة المشاركين 
والخمس  األربـــع  فئتي  مــن  فندقاً   ١٦
نجوم يقدمون أفضل تجارب الطهي، 
والتي  دول   ٩ ســفــارات  إلــى  باإلضافة 
تــشــمــل: الــمــكــســيــك، إثــيــوبــيــا، لــبــنــان، 
الهند، تركيا، الفلبين، جنوب أفريقيا، 
فيتنام.  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
الفندق  حديقة  في  المهرجان  ويقام 
والتي تبلغ مساحتها ٨٠ ألف متر مربع.

ص٤-٥

مهرجان األغذية يدعم ٤٠ من رواد األعمال
سارة الكواري:بما يتماشى مع استراتيجية السياحة الوطنية الداعمة للقطاع الخاص 

صص
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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

مهرجان قطرمهرجان قطر
الدولي لألغذيةالدولي لألغذية

الضوء  تسليط 
ــوع  ــن ــت عــلــى ال
في  الــثــقــافــي 

قطر

دعـــــــــــــــــــــــــم 
مــــشــــروعــــات 
ا#عــمــال  رواد 

القطريين 

ــز نــتــائــج  ــزي ــع ت
الــــــمــــــرافــــــق 

السياحية  

تـــــنـــــشـــــيـــــط 
ــــاحــــة  ــــســــي ال

الداخلية 

معدالت  زيــادة 
السياح  تدفق 

من الخارج

نـــشـــر ثــقــافــة 
الغذاء الصحي

على  ــتــأكــيــد  ال
المنتج  أهمية 

الوطني

مكانة  ترسيخ 
كوجهة  قــطــر 

سياحية رائدة

استراتيجية  دعم 
الوطنية  السياحة 
لتعزيز  ــة  ــي ــرام ال

وتنويع العروض

إبراز الروح التعاونية 
من  الــشــركــاء  بين 
الــقــطــاعــيــن الــعــام 

والخاص

١١٢٢٣٣٤٤٥٥

٦٦٧٧٨٨٩٩١٠١٠

معلومات مفيدة حول 
مهرجان قطر الدولي لألغذية

قطر  مــهــرجــان  منظمو  أعــلــن   :] ـ  الـــدوحـــة 
مجموعة  عــن  الــتــاســعــة  نسخته  فــي  لــألغــذيــة  الــدولــي 

معلومات مفيدة لتعزيز تجربة الزوار والتي تشمل:

أوبر

لتجنب مشكلة صف السيارات يمكن للزوار الوصول 
إلى حديقة الفندق باستخدام أوبر، تقدم لكم شركة 
٢٠٪ عــلــى تــوصــيــلــتــيــن إلــى  خـــدمـــات الــنــقــل خــصــمــاً 
.QIFFالمهرجان عند استخدام الكود الترويجي ٢٠١٨

مجالس كبار الشخصيات 

ألول مــــرة عــلــى اإلطــــــالق، يــوفــر مــهــرجــان قطر 
الدولي لألغذية ستة مجالس لجلوس كبار الشخصيات 
المهرجان.  خالل  متميزة  تجربة  عيش  من  تمكنهم 
وتمر  قهوة  تقديم  المجالس  هذه  في  الخدمة  تشمل 
مجاناً، باإلضافة إلى وجود مساعد شخصي يساعد في 
تقديم وجبات الطعام من أي من المطاعم المشاركة 

في المهرجان. 
يمكن حجز كوخ كبار الشخصيات مقابل ٢٥٠ رياالً 
لمدة ساعة واحدة أو ٤٠٠ ريال لمدة ساعتين، ويتسع 

المجلس لعشرة أشخاص.
مجالس كبار الشخصيات في المهرجان من تصميم 
فرجينيا  جامعة  خريجة  السليطي،  عائشة  وتقديم 
 Metric Design شركة  ومالكة  قطر،  في  كومنولث 
Studio، المتخصصة في ابتكار أماكن جلوس متميزة.

مسابقة الطهي 

الطبخ  في  مهاراتهم  استعراض  الطبخ  لهواة  يمكن 
وســتــقــام  اإلعـــالمـــيـــة،   beIN مــجــمــوعــة مــنــصــة  عــبــر 
مسابقة So You Think You Can Cook» بمشاركة 
طعام  وجبة  أفضل  إعداد  على  يتنافسون  متسابقين   ٨
بــاســتــخــدام مــكــونــات طــازجــة مــوجــودة فــي ســلــة يتم 
مايكرويف  وفــرن  فقط  المسابقة  وقت  عنها  الكشف 

واحد. 
ويتم اإلعالن عن أسماء ٣ فائزين يومياً للفوز بفرن 
مايكروويف من إل جي لكل منهم، ويمكن للراغبين 
في االشتراك التواصل مع منظمي المسابقة في موقع 

المهرجان.
وهب

وتـــدعـــو مــؤســســة وهــــب لــلــتــبــرع بــالــطــعــام جميع 
الــمــشــاركــيــن فــي الــمــهــرجــان إلـــى عـــدم هـــدر وجــبــات 
أن  الــيــوم،  نهاية  فــي  الــطــعــام،  لبائعي  يمكن  الــطــعــام. 
كشك  إلــى  ويحضروه  الزائد  النظيف  الطعام  يجمعوا 
المهرجان،  في  األطفال  منطقة  قرب  الموجود  وهب 
وتوزيعه  الطعام  بتغليف  هناك  المتطوعون  وسيتكفل 

على المحتاجين.

مهرجان األغذية يعزز القطاع السياحيمهرجان األغذية يعزز القطاع السياحي
توفير تجربة صحية مميزة للزوار .. مشاعل شهبيك:توفير تجربة صحية مميزة للزوار .. مشاعل شهبيك:

ـــــــــــي الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــان ـــــــــاة الـــــــــعـــــــــالـــــــــم ف ـــــــــه ـــــــــر ط ـــــــــه ـــــــــــي الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــانمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة أش ـــــــــاة الـــــــــعـــــــــالـــــــــم ف ـــــــــه ـــــــــر ط ـــــــــه مـــــــــشـــــــــاركـــــــــة أش

الدوحة [: قالت مشاعل 
الــمــهــرجــانــات  مــديــرة  شهبيك، 
الهيئة  في  السياحية  والفعاليات 
النسخة  إن   ، لــلــســيــاحــة  الــعــامــة 
الــتــاســعــة مـــن مـــهـــرجـــان قطر 
الـــدولـــي لــألغــذيــة تــشــهــد إقــبــاال 
كبيًرا، مشيرة إلى أن المهرجان 
التطور  من  التاسع  عامه  يواصل 
نوعه  مــن  األكــبــر  ليصبح  والنمو 

في دولة قطر.
المهرجان  أن  إلـــى  وأشـــــارت 
بــاإلضــافــة لــكــونــه األكــبــر حجما 
في قطر إال أنه أيضا األكبر من 
حيث التنوع الثقافي وعدد الدول 
المشاركة فيه، ما يعكس طبيعة 

المجتمع القطري.
وأفـــــادت بـــأن أبــــرز مـــا يميز 
نسخة هــذا العام هو زيــادة عدد 
ليصل  كبير  بشكل  الــمــشــاركــيــن 
إلـــى ١٨٠ عــارًضــا وهـــو مــا جعل 
إدارة المهرجان تعمد الستغالل 
المقام  الفندق  حديقة  مساحة 
بمساحة  بالكامل  المهرجان  بها 

٨٠ ألف متر مربع.
وأوضـــحـــت  مــشــاعــل شهبيك 
مــن  ـــمـــكـــن  ت ــــمــــهــــرجــــان  ال أن 

أنحاء  مختلف  من  طهاة  جــذب 
ــعــالــم ولــهــم صــيــت واســـــع في  ال
الشيف  بينهم  مــن  الطبخ  عــالــم 
مـــســـاهـــارو مــوريــمــوتــو الــيــابــانــي 
باك  ولفجانج  والشيف  األصـــل، 
من  طــهــاة   ٣ بجانب  األمــريــكــي 
دولـــــة الـــكـــويـــت، وغــيــرهــم من 

الطهاة العالميين والمحليين.
واعتبرت مديرة المهرجانات 
أن  للسياحة  الــعــامــة  الهيئة  فــي 
المهرجان هو تتويج لجهود الهيئة 
شهور  مــدار  على  للسياحة  العام 
ماضية في التجهيز للمهرجان، 
وتسع سنوات من التطور والنمو 

وأضــافــت  الــمــهــرجــان.  حققهما 
من  ثقافة..ويمكن  الــطــعــام  أن 
خالل تناول أحد األطباق الشعبية 
يتلمس  أن  دولــــة  بـــأي  الــخــاصــة 
الشخص جزءا من ثقافة شعبها 
وطبائعهم وبيئتهم،  مشيرة إلى 
الدولي  قطر  مهرجان  تميز  أن 
لألغذية يتمثل بكونه المهرجان 
الــدولــي الــوحــيــد فــي قطر الــذي 
الــذي  الــثــقــافــي  بــالــتــنــوع  يحتفي 
تتمتع به قطر من خالل أصناف 
الطعام وطرق الطهي على مدار 

١١ يوًما.
كـــمـــا عـــبـــرت عــــن اعـــتـــزازهـــا 

بــــريــــادة الـــمـــهـــرجـــان ونــجــاحــه 
وبـــمـــبـــادرة عـــدد مـــن الــشــركــات 
بتنظيم  قـــامـــت  الـــتـــي  الــخــاصــة 
متخصصة  أخـــرى  مــهــرجــانــات 
في مجال األطعمة والمشروبات، 

متمنية لهم النجاح والتوفيق.
عن  شهبيك  مشاعل  وأعربت 
فــخــرهــا بــمــا قــدمــه الــمــهــرجــان 
مــــــن دعــــــــم لــــــــــــرواد األعـــــمـــــال 
انطالقة  وباحتضانه  القطريين 
عدة مشروعات قطرية ناجحة 
استراتيجية  ضمن  تــأتــي  والــتــي 
الخاص  القطاع  لتمكين  الهيئة 

المحلي وتطويره.

ووجــــهــــت مـــشـــاعـــل شــهــبــيــك 
قطر  زوار  لكل  ترحيب  رســالــة 
من كل مكان في العالم، قائلة، 
إن قــطــر تـــرحـــب بــالــعــالــم من 
الهيئة  تــفــخــر  حــيــث  خــاللــهــم، 
بكون قطر الدولة األكثر انفتاحاً 
الـــزوار  الستقبال  المنطقة  فــي 
من أكثر من ٨٠ دولة في العالم 
األكثر  الـــدول  ضمن  وبوجودها 
مستوى  على  سياحية  تنافسية 

الشرق األوسط.
كما قدمت شكرها ألصحاب 
المشاركة  الــدول  سفراء  السعادة 
فـــي الـــمـــهـــرجـــان عــلــى دورهــــم 

الــفــّعــال فــي مــد جــســور التواصل 
بــيــن ثــقــافــتــهــم وبـــيـــن جــمــهــور 

المهرجان.
األغذية  مهرجان  إن  وقالت: 
صــحــيــة  تـــجـــربـــة  زواره  يــمــنــح 
مــمــيــزة حــيــث يــمــكــنــهــم إجــــراء 
تمارين اللياقة البدنية والتعرف 
عــلــى أنـــمـــاط الـــطـــعـــام الــصــحــي 
الحياتية  بــاالخــتــبــارات  والــوعــي 
وذلك  العامة  الصحة  تعزز  التي 
الصحية،  المنطقة  خـــالل  مــن 
مـــؤكـــدة أن الــمــهــرجــان يــلــتــزم 
ـــيـــة  ـــمـــســـؤول بـــــدعـــــم بــــــرامــــــج ال

المجتمعية. 
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إقبال كبير على مهرجان األغذيةإقبال كبير على مهرجان األغذية
سارة الكواري:

قــالــت ســـارة الـــكـــواري، مــديــر مــشــروع 
مهرجان قطر الدولي لألغذية في الهيئة 
آالف  نــرى  أن  «يسرنا  للسياحة:  العامة 
الــــــزوار يــتــدفــقــون عــلــى حــديــقــة الــفــنــدق 
كـــل يـــوم لــالســتــمــتــاع بـــعـــروض األطــعــمــة 
والـــمـــشـــروبـــات الــمــتــنــوعــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 

المهرجان».
 وأضــــافــــت» مــــازالــــت هـــنـــاك فــرصــة 
للطعام،  اآلخــر  الوجه  الكتشاف  للجميع 
واالســتــمــتــاع بــالــعــروض الــمــتــنــوعــة الــتــي 
تــزخــر بــهــا نــهــايــة األســـبـــوع األخـــيـــرة من 

المهرجان» .
مهرجان  أن  إلى  الكواري  سارة  وأشار 
األغــــذيــــة اســـتـــطـــاع أن يــســتــقــطــب أشــهــر 
األمريكية  الشيف  ومنهم،  العالم  طهاة 

الشهيرة كريستين ها، والشيف األمريكي 
الحاصل على نجمة ميشلين، الذي اشتهر 
بتحضيره وليمة ما بعد حفل  األوسكار، 
الطهاة  كوكبة  أن  مبيناً  بـــاك،  ولفجانج 
الــمــشــاركــيــن فـــي الـــمـــهـــرجـــان يــقــدمــون 
للجمهور خبراتهم في الطهي  وتجاربهم 

المثيرة من خالل مسرح الطهي.
ال  األغــــذيــــة  مـــهـــرجـــان  أن   ، وأكــــــدت 
األكــالت  الــعــارضــيــن  تقديم  على  يقتصر 
يوفر  ولكن  الرائعة  والمشروبات  الشهية 
ـــــــزواره تــجــربــة تــرفــيــهــيــة  الـــمـــهـــرجـــان ل
متنوعة  باقة  يستضيف  حيث  متكاملة، 
الثقافية  والفعاليات  الحية  العروض  من 

على مدار اليوم.
في  األغــــذيــــة  مـــهـــرجـــان  دور  وحـــــول 

الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، قـــالـــت ســـارة 
الكواري إن منظمي المهرجان قد تعاونوا 
فائض  وتــوزيــع  لجمع  وهــب  جمعية  مــع 
الــطــعــام، وتــعــمــل الــجــمــعــيــة عــلــى تجميع 
سالمتها  مــن  التأكد  بعد  يومياً  األطعمة 
يان  أن  قبل  فائقة  بعناية  تغليفها  ويتم 

تقديمها لذوي الحاجة.
ويواصل مهرجان قطر الدولي لألغذية 
فعالياته المتنوعة التي تستمر حتى مساء 
األحـــد ال ــمــوافــق ٢٥ مــــارس، حــيــث يقدم 
ــامــجــاً حـــافـــًال بــالــعــروض  لــلــجــمــهــور بــرن
جميع  تــالئــم  الــتــي  الترفيهية  واألنــشــطــة 
حديقة  في  األسبوع  نهاية  خــالل  األعمار 
بالبهجة  مــفــعــمــة  أجـــــواء  وســـط  الــفــنــدق 
والــمــرح، الــتــي تتضمن عـــروض األلــعــاب 

النارية التي تقام يومياً في ٨ مساء. 
يقدمها  الــتــي  الــفــعــالــيــات  ــــرز  أب ومــــن 
الــمــهــرجــان خــــالل نــهــايــة هــــذا األســـبـــوع 
والــــعــــروض  ــيــة  الــمــجــان الـــطـــهـــي  دروس 
الموسيقية ومشاركة المزيد من مشاهير 

الطهاة على مسرح الطهي.
عشاق  أمــام  متاحة  الفرصة  تــزال  وال 
فن الطهي ومحبي الطعام لالنضمام إلى 
من  وذلــك  العالم  حــول  الطهاة  مشاهير 
أجل خوض تجربة طهي وتذوق تفاعلية.  
ــتــقــي الـــشـــيـــف آنـــــا أولـــــســـــون، خــبــيــرة  ــل وت
 ،Food Network قــنــاة  فــي  المعجنات 
بعشاق الطهي في قطر من خالل دروس 
يومي  لهم  الشيف  ستقدمها  التي  الطهي 

الخميس والجمعة. 

ــة ــي ــه ــي ــرف ــت ــــالً بــــالــــعــــروض واألنــــشــــطــــة ال ــــاف ـــاً ح ـــج ـــام ـــرن ـــان يــــوفــــر ب ـــرج ـــه ـــم ال

مهرجان األغذية يدعم 
المشاريع المحتضنة في «نماء»

االجتماعي  اإلنماء  مركز  يُشارك  ـ [:  الدوحة 

”نماء“، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة 

من  التاسعة  النسخة  في  االجتماعي،  للعمل  القطرية 

مهرجان قطر الدولي، ويهدف المركز من وراء هذه 

المشاركة إلى تمكين رواد المشاريع المحتضنة بمركز 

”نماء“ من الوصول إلى السوق المحلي بسهولة، وتعزيز 

ما اكتسبوه من معرفة وخبرة في هذا المجال، بحيث 

نشاط  ممارسة  من  المحتضنة  المشاريع  هذه  تتمكن 

تجاري ناجح في بيئة تنافسية عالمية.

 وبما يخدم غرض الرصد والتحسين وقياس األثر، 

خاصة أن مهرجان األغذية العالمي يعد من الفعاليات 

الكبرى التي يتم تنظيمها سنوياً من قبل الهيئة العامة 

من  الغذائية  الشركات  أكبر  فيه  ويــشــارك  للسياحة، 

ترفيهية  فعاليات  فيه  تتم  كما  قطر،  وخـــارج  داخــل 

وتثقيفية مختلفة، ويستقطب آالف الزوار يومياً.

ويــحــرص ”نـــمـــاء“ عــلــى تــقــديــم شــتــى أنــــواع الــدعــم 

للمشاريع الناشئة من فئة الصغيرة ومتناهية الصغر، 

والـــتـــي تــتــمــحــور فـــي االحــتــضــان الــمــتــضــمــن خــدمــات 

وبــرامــج  الــعــمــل  وورش  والــمــهــاري  اإلداري  الــتــدريــب 

والتحفيز  واإلرشادية  التوعوية  واللقاءات  االستشارات 

والــتــرويــج والــتــمــويــل لــغــرض تــســريــع نــمــوهــا وضــمــان 

استمراريتها بالسوق المحلي.

المناعي،  عبداللطيف  بنت  مــريــم  الــســيــدة  وقــالــت 

على  نحرص  ”إننا  ”نــمــاء“:  لمركز  التنفيذي  المدير 

إلتاحة  العالمي،  األغذية  بمهرجان  السنوية  المشاركة 

يحتضنها  التي  المشاريع  على  الضوء  وتسليط  الفرصة 

 ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤية  يحقق  بما   ، مركز ”نماء“ 

إضــافــة إلـــى الــتــرويــج والــتــســويــق لتلك الــمــشــاريــع، بما 

يتوافق مع الرسالة العامة للمهرجان، الذي هو وسيلة 

أفــراد  وتشجيع  المجتمعية  الــشــراكــة  لتعزيز  مفيدة 

الدعم  أنــواع  مختلف  تقديم  على  ومؤسساته  المجتمع 

لرواد األعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية 

في الصغر» . 

التنظيم التنظيم 
ا لمميز من ا لمميز من 
قبل هيئة قبل هيئة 

السياحة السياحة 
  وشركائها  وشركائها

التسويق الرائع 
للمهرجان 

داخليًا وخارجيًا 

مشاركة مشاركة ١٨٠١٨٠  
عارض بزيادة عارض بزيادة 

٣٦٣٦٪ عن النسخة٪ عن النسخة
     السابقة     السابقة

   مشاركة    مشاركة 
أشهر طهاة أشهر طهاة 

العالم في العالم في 
المهرجانالمهرجان

       إقامة       إقامة
   الفعاليات    الفعاليات 
في حديقة في حديقة 

الفندق التي الفندق التي 
تتمتع بموقع تتمتع بموقع 

استراتيجياستراتيجي

تنظيم تنظيم 
عروض ترفيهية عروض ترفيهية 
وثقافية وغنائية وثقافية وغنائية 

متنوعة متنوعة 

تنظيم تنظيم 
عروض ترفيهية عروض ترفيهية 
وثقافية وغنائية وثقافية وغنائية 

متنوعة متنوعة 
تنظيمتنظيم

المهرجان المهرجان 
خالل فصل خالل فصل 
الربيع حيث الربيع حيث 

تكون اIجواء تكون اIجواء 
ممتعةممتعة
تقديم تقديم 

المأكوالت المأكوالت 
والمشروبات والمشروبات 
بجودة عالية بجودة عالية 

وبأسعار وبأسعار 
مميزةمميزة

توفير كافة توفير كافة 
عناصر اIمن عناصر اIمن 

والسالمة والسالمة 

مشاركةمشاركة
  ٩٩ دول يقدمون  دول يقدمون 

تجارب طعام تجارب طعام 
متنوعةمتنوعة

تـرصـدتـرصـد
أســــباب نجـــــاح أســــباب نجـــــاح 
مهــرجــان قطـــر مهــرجــان قطـــر 
الدولــي لألغـذيــة الدولــي لألغـذيــة 

بالتعاون مع جمعية وهب

الـــــــــدوحـــــــــة ـ 
قــــال   :]
عـــــلـــــى عــــايــــض 
الــــقــــحــــطــــانــــي، 
الــــــــــــمــــــــــــديــــــــــــر 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
حفظ  لــمــركــز 
الــنــعــمــة، الـــذي 
يــــــــشــــــــارك فـــي 
مــــــــهــــــــرجــــــــان 
قـــطـــر الـــدولـــي 
لــــــــــألغــــــــــذيــــــــــة 
فــــــــي نـــســـخـــتـــه 
ـــــــتـــــــاســـــــعـــــــة،  ال

حيث  وهــب  جمعية  مــع  ويــتــعــاون 
يــقــومــون بــجــمــع فــائــض األطــعــمــة 
والتي لم يمسسها أحد ويتم جمعها 
تغليفها  إعــــــادة  ثـــم  ومــــن  يـــومـــيـــاً 
لذوي  تقديمها  يتسنى  حتى  بعناية 

الحاجة.
الــمــتــطــوعــيــن  أن  إلــــــى  وأشــــــــار 
فـــي جــمــعــيــة وهــــب يــتــولــون جمع 
حفظ  مركز  يقوم  فيما  األطعمة 
ــنــعــمــة بــتــوفــيــر الـــعـــلـــب الـــالزمـــة  ال
وتوفير  وتجميعها  الطعام  لحفظ 
األتـــوبـــيـــســـات الـــالزمـــة لــنــقــل هــذه 

الـــوجـــبـــات إلـــى 
وذوي  الــعــمــال 
الحاجة، مشيراً 
مــركــز  أن  إلـــى 
حـــفـــظ الــنــعــمــة 
تــــــمــــــكــــــن مــــن 
 ١٨٠٠ تـــــوزيـــــع 
وجـــــبـــــة خــــالل 
األول  األســـبـــوع 
مـــن مــهــرجــان 
األغــــــــــــــذيــــــــــــــة، 
يتم  أن  متوقعاً 
 ٣٠٠٠ تـــــوزيـــــع 
وجـــبـــة بــنــهــايــة 
المهرجان في ٢٥ مارس الجاري. 

مركز  أن  إلى  القحطاني  وأشــار 
الطعام  بنك  يمتلك  النعمة  حفظ 
الوحيد في قطر والذي تم تدشينه 
إلــى أن  خــالل عــام ٢٠٠٨، مــشــيــراً 
مــركــز حــفــظ الــنــعــمــة يــعــمــل على 
نشر رسالة بأهمية الوعي بخطورة 
حــفــظ  أن  مـــوضـــحـــاً   ، اإلســــــــراف 
من  يتكون  أسطوال  يمتلك  النعمة 
١١ سيارة نقل تستطيع الوصول إلى 
حولها  ومــا  الــدوحــة  مناطق  كــافــة 

لتلقي الطعام وإعادة توزيعه.

مركز حفظ النعمة
يوزع ١٨٠٠ وجبة

على عايض القحطاني
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مائدة مهرجان األغذية عامرة بفنون الطهي مائدة مهرجان األغذية عامرة بفنون الطهي 
وسط أجواء رائعة بحديقة الفندق تستمر ١١ يوماً

قطر  مـــهـــرجـــان  يـــقـــدم   :  ] ـ  الــــدوحــــة 
بفنون  غنياً  مزيجاً  التاسعة  نسخته  في  لألغذية 
الــطــهــي والـــعـــروض الــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيــة، كما 
األطعمة  خــيــارات  وثــراء  تنوع  على  الضوء  يسلط 
الطعام  لعشاق  قطر  توفرها  التي  والمشروبات 
على  المهرجان  ويــتــواصــل  ثقافاتهم،  باختالف 
حيث يختتم فعالياته في ٢٥ من  مدى ١١ يوماً 

مارس الجاري.
ويـــوفـــر الــمــهــرجــان مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
تجارب طهي الطعام وتذوقه، واستكشاف سوق 
المزارعين واالستمتاع بالطقس الربيعي واألجواء 
”قوائم  عن  فضالً  الفندق،  حديقة  في  الخالبة 
المهرجان“ التي تقدمها مجموعة من المطاعم 
شتى  فــي  والمنتشرة  المهرجان  فــي  المشاركة 

أنحاء قطر.
الساعة  مــن  يومياً  المهرجان  فعاليات  وتــبــدأ 
منتصف  من  عشرة  الثانية  وحتى  مساًء  الرابعة 
الليل خالل أيام األسبوع من السبت إلى األربعاء، 
الخميس  يــومــي  األســبــوع  نهاية  عــطــالت  فــي  أمــا 
والجمعة فتمتد ساعات المهرجان حتى الواحدة 

بعد منتصف الليل.
وتـــعـــد نــســخــة الـــعـــام الــــجــــاري مـــن مــهــرجــان 
تطوير  على  العمل  من  لسنوات  تتويًجا  األغــذيــة 
المهرجان وتعزيز مكانته ليصبح منصة حقيقية 
الثقافي  المشهد  بتنوع  الطعام  خالل  من  تحتفي 
وثرائه في قطر، ويمثل المهرجان صدى ودليالً 

إضافياً على رسالة.. ”قطر ترحب بالعالم“ .
وشركائها  السياحة  هيئة  بين  التعاون  ويمثل   
مهرجان  إلقامة  والخاص  العام  القطاعين  في 
مستقبلية  مبادرات  ألي  يُحتذى  نموذجاً  األغذية 
في القطاع السياحي قد ترغب الهيئة في تنفيذها 
ضــمــن الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة مـــن االســتــراتــيــجــيــة 

الوطنية لقطاع السياحة ٢٠٣٠.

تعاون مثمر

وتنفيذ  تنظيم  للسياحة  العامة  الهيئة  وتتولى 
مــهــرجــان قــطــر الــدولــي لــألغــذيــة بــالــتــعــاون مع 

الــعــديــد مـــن الــشــركــاء الـــذيـــن يــمــثــلــون قــطــاعــات 
مــتــنــوعــة تــشــمــل الــتــرفــيــه والــضــيــافــة واألطــعــمــة 
والـــمـــشـــروبـــات فـــي قـــطـــر، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــة 
شركة  وهــي  للضيافة“  شــركــة ”كــتــارا  الــشــركــاء 
عــالــمــيــة مــالــكــة ومــــطــــورة ومــشــغــلــة لــلــفــنــادق 
ومقرها دولة قطر، وهي الشريك االستراتيجي 

لــمــهــرجــان قــطــر الــدولــي 
لألغذية ٢٠١٨. 

ــــــخــــــطــــــوط الـــــجـــــويـــــة  ال

الوطني  الــنــاقــل  الــقــطــريــة، 

ــــجــــوم،  ن ــــخــــمــــس  ال ذات 

الرسمية  الــطــيــران  شــركــة 

قائمة  وتضم  للمهرجان. 

مــن متاحف  الــشــركــاء كــالً 

 ،beINو مـــــــشـــــــيـــــــرب، 

ومؤسسة الدوحة لألفالم، 

وجـــمـــعـــيـــة طــــهــــاة قـــطـــر، 

ايفنتس،  زو  ميني  عسكر، 

ومـــيـــاه الــــريــــان، وطـــلـــبـــات، وتـــلـــفـــزيـــون قــطــر، 

وتلفزيون الريان، وراديو أوليف و Zomatoو

. RAW MEو Chargelloو ،UBER

صفوة الطهاة 

مـــســـرح الــطــهــي الــمــبــاشــر يــمــثــل الــفــعــالــيــة 
الــرئــيــســيــة لــمــهــرجــان قــطــر الـــدولـــي لألغذية 
العالم  في  الطهاة  لصفوة  منصة  توفر  حيث 
الطهاة  مــن  عــدد  أمـــام  أيــضــاً  المجال  وتفسح 
والتجارب  الخبرات  وتبادل  للتعلم  الواعدين 

في إعداد الطعام وتقديمه، وتصويره. 
بالقهوة  الــعــام  هـــذا  مــهــرجــان  يحتفي  كــمــا 
منطقه  هــنــاك  ستكون  حيث  خــاصــاً،  احــتــفــاء 
القهوة  لــعــشــاق  فيها  يــتــاح  لــلــقــهــوة  مخصصة 
االستمتاع برائحة البن وتذوق أغنى النكهات. 
ومن بين المالمح األخرى للمهرجان ستكون 
هــنــاك أيـــضـــاً ”مــيــنــي زو إفــنــتــس“ ”حــديــقــة 

المخصصة  الــمــنــطــقــة  فــي  مــصــغــرة“  حــيــوانــات 
لألطفال.

عروض ثقافية

تسود  الــتــي  االحتفالية  األجــــواء  إلــى  بــاإلضــافــة 
الرئيسي  المسرح  يستضيف  ســوف  الــمــهــرجــان، 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
متنوعة  الثقافية  العروض 
من إثيوبيا والهند وجنوب 
وفيتنام،  وتركيا  أفريقيا 
وســــــيــــــشــــــارك الــــمــــطــــرب 
ـــعـــزيـــز  الــــكــــويــــتــــي عــــبــــد ال
اللبنانية  والفرقة  الــويــس، 
”وحــدن“ ضمن باقة من 
الحية  الترفيهية  العروض 
الـــتـــي تـــقـــدم مــجــانــاً مــســاء 
يـــومـــي الــجــمــعــة والــســبــت 
مارس  و٢٤   ٢٣ الموافقين 

على التوالي.
وخالل أيام المهرجان، سوف تقدم مجموعة 
من فرق الموسيقى والرقص عروضها المثيرة، 
وفرقة   Beats and Bytes فرقة  مثل 
 Music Vending

 The Doha String Quartet وفرقة Machine
وفـــرقـــة   Doha Jazz Friends &وفــــــــرقــــــــة 

موسيقى أمريكية.

األلعاب النارية

تضيء  فــســوف  المسائية،  الــســاعــات  فــي  وأمـــا 
النارية  األلعاب  عــروض  الدوحة  كورنيش  سماء 
لخمس دقائق في الساعة الثامنة مساء. وتبدأ بعد 
م  ذلك بقليل العروض اليومية لألفالم والتي تقدَّ
برعاية مؤسسة الدوحة لألفالم. وتضم العروض 
”صنع  القصيرة  األفــالم  من  مجموعة  المقررة 
 Winnie أو  بــوه“  ذا  وفيلم ”ويني  قطر“،  في 
the Pooh، وفيلم الرسوم المتحركة ”البحث 

.Finding Nemo «عن نيمو
وقــــدم مــهــرجــان قــطــر الـــدولـــي لــألغــذيــة 
ــــــــرواده فـــرصـــة فــــريــــدة لـــالنـــضـــمـــام إلـــى  ل
مــشــاهــيــر الــطــهــاة مــثــل الــشــيــف الــحــديــدي 
مساهارو موريموتو والشيف داميان ليرو، 
شيف  دروس  الــمــقــبــلــة  األيـــــام  وســتــشــهــد 
أولسون  آنا  الشهيرة  والمعجنات  الفطائر 
تجربة  خــوض  المهرجان  يوفر  وبــذلــك 
طــهــي تــفــاعــلــيــة وتــــذوق أشــهــى أصــنــاف 

الطعام.

بحث

يــة
ى
ي

وفرقة  Beats and Bytes فرقة  مثل 
Music Vending

طــهــي تــفــاعــلــيــة وتــــذوق أشــهــى أصــنــاف 
الطعام.

ـــــم“ ـــــال ـــــع ـــــال ـــــــب ب ـــــــرح ـــــــر ت ـــــــط ـــــــــــة.. ”ق ـــــــــــال ـــــــخ رس ـــــــرس الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــان ي

منطقه مخصصة منطقه مخصصة 
للقهوة لالستمتاع للقهوة لالستمتاع 

برائحة البن وتذوق برائحة البن وتذوق 
أغنى النكهاتأغنى النكهات

الــدوحــة ـ [: أكــد عــدد من زوار 
مهرجان قطر الدولي لألغذية أنه يمثل 
متنفساً طبيعياً لجميع أفراد العائلة، حيث 
يحظى المهرجان بمشاركة ١٨٠ عارضاً 
والمشروبات  المأكوالت  أشهى  يقدمون 
المميزة في أجواء رائعة بحديقة الفندق، 
وجهة  يمثل  المهرجان  أن  إلى  وأشــاروا 
عائلية مميزة. وأشاروا إلى أن مهرجان 
الثقافات  متعدد  لألغذية  الــدولــي  قطر 
األطعمة  عــروض  وثــراء  بتنوع  ويحتفي 
بها  تزخر  التي  والضيافة  والمشروبات 
الـــبـــالد، ويــمــنــح الــمــهــرجــان أهــــل قطر 
وزوارهــــــــا فـــرصـــة لــالســتــمــتــاع بــأشــهــى 
األطــبــاق العالمية  أصــنــاف الــطــعــام مــن 

الشهيرة وكذلك المأكوالت المحلية.

تعاون مثمر

زوار  أحـــــــد  ــــــمــــــري،  ال نـــــاصـــــر  قـــــــال 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  تنظيم  إن  الــمــهــرجــان، 
ــتــعــاون مـــع شــركــائــهــا في  ــال لــلــســيــاحــة ب
ـــعـــام والــــخــــاص مــعــارض  الــقــطــاعــيــن ال
الــعــام  مـــدار  عــلــى  عالمية  ومــهــرجــانــات 
المرافق  جميع  نتائج  تحفيز  في  يساهم 
الــســيــاحــيــة مـــن فـــنـــادق ومـــراكـــز تــســوق 

إلــــى أن مــهــرجــان  ومـــطـــاعـــم، مـــشـــيـــراً 
األغذية في نسخته التاسعة يقدم تجربة 

ترفيهية متكاملة.
يقدم  األغــذيــة  مهرجان  أن  وأوضـــح 
جــزءاً  ويشكل  متنوعة  فعاليات  لـــزواره 
لتعزيز  الــرامــيــة  قطر  استراتيجية  مــن 
السياحية،  ومــزايــاهــا  عــروضــهــا  وتــنــويــع 

العائلي  الــتــرفــيــه  مــجــال  فـــي  ســيــمــا  وال 
والحضري.

وقد تقرر توسعة المنطقة المخصصة 
لألطفال في مهرجان هذا العام لتشمل 
حـــديـــقـــة الــــحــــيــــوان الـــمـــصـــغـــرة وســــوق 
ـــوفـــران الــفــرصــة  الــمــزارعــيــن الــلــذيــن ي
لــلــعــائــالت واألطـــفـــال لتعلم الــمــزيــد عن 

رحلة الطعام الذي نتناوله من المزرعة 
رياضية  مسابقات  وتــقــام  الــطــاولــة.  إلــى 
لألطفال إضافة إلى أنشطة إبداعية من 

كافيه سيراميك.

تطور كبير

ومن جانبه قال يوسف أبوحليقة  أحد 
المهرجان  أن  األغــذيــة،  مهرجان  زوار 

الفتاً  تــطــوراً  شهد  التاسعة  نسخته  فــي 
والفعاليات  المشاركين  عــدد  حيث  مــن 
الترفيهية والعروض المقدمة من أشهر 
المهرجان  أن  إلــى  مشيراً  العالم،  طهاة 
القطاع  نتائج  وتعزيز  دعــم  فــي  يساهم 

الفندقي.
وأشـــــــار إلـــــى أن مـــهـــرجـــان األغـــذيـــة 

يعكس الــتــنــوع الــثــقــافــي فــي قــطــر حيث 
أكالت  المهرجان  في  عارضاً   ١٨٠ يوفر 
تناسب جميع جنسيات العالم، موكداً أن 
السياحة  هيئة  رسالة  يعكس  المهرجان 
«قطر ترحب بالعالم»، مبدياً تفاؤله أن 
في  تساهم  والتي  الجهود  هــذه  تتواصل 

تعزيز التنمية.
وباإلضافة إلى األجواء االحتفالية التي 
تسود حديقة الفندق، يستضيف المسرح 
من  مــنــوَّعــة  بــاقــة  للمهرجان  الــرئــيــســي 
العروض الحية والفعاليات الثقافية التي 
تقام على مدار ساعات النهار. أما خالل 
عروض  تنطلق  فسوف  المساء،  ساعات 
األلـــعـــاب الــنــاريــة وتـــضـــيء الــســمــاء فــوق 

كورنيش الدوحة في الساعة ٨ مساء.
وأكد أحمد راشد، أحد زوار مهرجان 
العالم  طهاة  أشهر  مشاركة  أن  األغذية، 
فـــي مــهــرجــان قــطــر الـــدولـــي لــألغــذيــة 
في  الــرائــدة  السياحية  قطر  مكانة  تؤكد 
المنطقة، مؤكداً أن الحصار لن يؤثر على 
التي  السياحية  والفعاليات  المهرجانات 
تستضيفها دولة قطر في ظل التسهيالت 

الكبيرة التي تقدمها الدولة .

مهرجان األغذية يوفر أجواء عائلية رائعةمهرجان األغذية يوفر أجواء عائلية رائعة
 يحتفي بتنوع وثراء الضيافة القطرية األصيلة..الجمهور:

ـــة ـــي ـــه ـــي ـــرف ـــت ـــــات ال ـــــي ـــــعـــــال ـــــف ــــرجــــان مــــــن حــــيــــث عــــــــدد الــــمــــشــــاركــــيــــن وال ــــه ــــم ــــل ــــر ل ــــي تـــــطـــــور كــــب
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كتارا للضيافة تمتلك وتدير أرقى الفنادق والمنتجعاتكتارا للضيافة تمتلك وتدير أرقى الفنادق والمنتجعات
الشركة تواصل توسعاتها محلياً وعالمياً

كــتــارا  تـــشـــارك  ـ [:  الــــدوحــــة   
وداعــم  استراتيجي  كشريك  للضيافة 
أساسي لمهرجان قطر العالمي لألغذية 
المهرجان  فعاليات  باحتضان  وذلـــك 
على  الــثــانــي  للعام  الــفــنــدق  حديقة  فــي 
الــتــوالــي، وتــمــتــد حــديــقــة الــفــنــدق على 
مساحة ٨٠ ألف متر مربع، وتوفر أكثر 

من ٢٥٠٠ موقف للسيارات.
ويـــشـــكـــل مـــهـــرجـــان قـــطـــر الــعــالــمــي 
لـــألغـــذيـــة خـــطـــوة مـــحـــوريـــة فـــي إطـــار 
الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة لــتــعــزيــز أواصـــــر 
والهيئة  للضيافة  كــتــارا  بــيــن  الــتــعــاون 
العامة للسياحة لتحقيق طموحات رؤية 
القطاع  بــمــكــانــة  واالرتـــقـــاء  الــدولــة 
الــســيــاحــي عــلــى الــخــريــطــة 

العالمية.

وتــمــكــنــت كـــتـــارا لــلــضــيــافــة، الــشــركــة 
التي تملك وتدير وتطور مجموعة من 
عالمياً،  الفاخرة  والمنتجعات  الفنادق 
ــعــديــد مـــن الــنــجــاحــات،  مـــن تــحــقــيــق ال
ــــذي يــبــرز إنــجــازاتــهــا الـــبـــارزة  األمــــر ال
والــمــســتــمــرة مــن أجـــل الــمــســاهــمــة في 
قطاع  وتــطــويــر  ونــمــوهــا،  قــطــر  نهضة 
الـــضـــيـــافـــة الـــقـــطـــري لـــيـــواكـــب الــقــطــاع 
االستثمار  خـــالل  مــن  وذلـــك  الــعــالــمــي، 
الوجهات  في  المميزة  الفنادق  وتطوير 

العالمية الرئيسية.
وتـــتـــمـــتـــع شــــركــــة كـــــتـــــارا لــلــضــيــافــة 
األصـــول  مــن  الــجــودة  عــالــيــة  بمحفظة 
الـــفـــاخـــرة، حــيــث تـــواصـــل تــوســعــهــا من 
للتطوير  االستراتيجي  برنامجها  خالل 
في  جودًة  الفنادق  أكثر  في  واالستثمار 
من  أصولها  بتوسيع  تقوم  بينما  قطر، 
الرئيسية  األســواق  في  الشهيرة  الفنادق 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. كــمــا 
تقدماً  الشركة  حققت 
في  كــبــيــراً 

تـــجـــديـــد الــــفــــنــــادق الــقــائــمــة 
كتارا  وتتطلع  جديدة،  فنادق  وإنشاء 

للضيافة إلى اإلعالن عن تحقيق المزيد 
من اإلنجازات خالل العام الجاري.

وتـــــهـــــدف رؤيــــــــة كـــــتـــــارا لــلــضــيــافــة 
إلـــى تــغــيــيــر عــالــم الــضــيــافــة مـــن خــالل 
شأنها  من  والتي  واالبــتــكــار،  االستثمار 

إرثــــــاً  تــــتــــرك  أن 
بـــــــــارزاً لـــألجـــيـــال 
الـــــــقـــــــادمـــــــة بـــمـــا 
يواكب رؤية قطر 

التنموية ٢٠٣٠.
وتـــــعـــــد كــــتــــارا 
لــلــضــيــافــة شــركــة 
عـــالـــمـــيـــة مــالــكــة 
وُمـــــــــــــــــطـــــــــــــــــورة 
للفنادق  ومشغلة 
ــــــعــــــمــــــل عـــلـــى  وت
تــنــفــيــذ خــطــطــهــا 

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــوســـع مــــن خـــالل 
االستثمار في الفنادق الرائدة في قطر، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل فيه 
تنمية  عــلــى 

مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــهـــــا مـــن 
الـــــعـــــقـــــارات الـــــفـــــاخـــــرة فــي 

األسواق الدولية الرئيسية.
مجموعة  لــلــضــيــافــة  كـــتـــارا  وتــمــتــلــك 
مــن الــعــقــارات الــرائــدة الــتــي تــتــوزع في 
ثالث قــارات، مع 
عقارات في قطر 
ومصر والمغرب 
والـــــــمـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة 
ـــــــــحـــــــــدة  ـــــــــمـــــــــت ال
وفرنسا  وإسبانيا 
وإيطاليا  وألمانيا 
وســـــــــــويـــــــــــســـــــــــرا 
وهـــــــــــــولـــــــــــــنـــــــــــــدا 
ــــــغــــــافــــــورة  وســــــن
بينما  وتـــايـــالنـــد. 
تـــتـــمـــتـــع الـــشـــركـــة 
إدارة  شـــركـــات  أفـــضـــل  مـــع  بـــشـــراكـــات 
أيضاً  للضيافة  كتارا  وتمتلك  الفنادق، 

في  بها  الخاصة  التجارية  العالمات 
مجال تشغيل الفنادق مثل مجموعة 

بــــيــــرجــــنــــســــتــــوك وفـــــنـــــادق 

مــــروب، وتــهــدف الــشــركــة إلــى 
تحقيق التميز في قطاع الضيافة.

تعزيز التنمية

تلتزم شركة كتارا للضيافة بمواصلة 
وتعمل  اســتــثــمــاراتــهــا،  وتــوســيــع  تــطــويــر 
عــلــى إنــجــاز مــجــمــوعــة مــن الــمــبــادرات 
الشركة  رؤية  تدعم  أن  شأنها  من  التي 
عام  بحلول  فندقاً   ٦٠ وإدارة  بامتالك 

 .٢٠٢٦
للضيافة  كـــتـــارا  مــحــفــظــة  وشـــهـــدت 
تمتلكها وتديرها.  لتضم ٣٨ فندقاً  نمواً 
وبــكــونــهــا شــركــة الــضــيــافــة الـــرائـــدة في 
قــطــر، تــدعــم كـــتـــارا لــلــضــيــافــة الــرؤيــة 

االقتصادية طويلة األمد لدولة قطر. 
االعــتــراف  للضيافة  كــتــارا  واكتسبت 
في  قدمتها  التي  للمساهمات  العالمي 
قــطــاع الــضــيــافــة عــلــى مــســتــوى قطر 
والـــعـــالـــم مـــن خــــالل الـــعـــديـــد من 

المرموقة  الــجــوائــز 
التي حازت عليها.

وحــصــلــت كـــتـــارا لــلــضــيــافــة 
المرموقة  الجوائز  مــن  العديد  على 

تقديراً لمساهمتها المتواصلة في مشهد 
الــضــيــافــة الـــفـــاخـــرة عــلــى الــمــســتــويــيــن 

المحلي والعالمي.
ـــعـــام حــــضــــوًرا بـــــارًزا  ويــشــهــد هــــذا ال
لشركة كتارا للضيافة، من خالل وضع 
للتطوير  استراتيجًيا  برنامًجا  الشركة 
في  جودة  الفنادق  أكثر  في  واالستثمار 
من  أصولها  بتوسيع  تقوم  بينما  قطر، 
الرئيسية  األســواق  في  الشهيرة  الفنادق 

في جميع أنحاء العالم.

الـــــــقـــــــادمـــــــة لــــــــألجــــــــيــــــــال  ــــــــــــــــارز  ب إرث  تـــــــــــــرك  ـــــــــــــى  إل ــــــــدف  ــــــــه ت الــــــــشــــــــركــــــــة  ــــــــــــــــة  رؤي

ــمــة
كتارا  وتتطلع 

 تحقيق المزيد 
م الجاري.

ـــارا لــلــضــيــافــة 
فــة مـــن خــالل 
شأنها  من  لتي 

مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــهـــــا مـــن 
الـــــعـــــقـــــارات الـــــفـــــاخـــــرة فــي

األسواق الدولية الرئيسية.
مجموعة  لــلــضــيــافــة  كـــتـــارا  وتــمــتــلــك 
مــن الــعــقــارات الــرائــدة الــتــي تــتــوزع في 
ثالث قــارات، مع 
عقارات في قطر 
ومصر والمغرب 
والـــــــمـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة 
ـــــــــحـــــــــدة  ـــــــــمـــــــــت ال
وفرنسا  وإسبانيا 

مــــروب، وتــهــدف الــشــركــة إلــى
تحقيق التميز في قطاع الضيافة.

تعزيز التنمية

تلتزم شركة كتارا للضيافة بمواصلة
وتعمل اســتــثــمــاراتــهــا،  وتــوســيــع  تــطــويــر 
عــلــى إنــجــاز مــجــمــوعــة مــن الــمــبــادرات

أ أ

المرموقة الــجــوائــز 
التي حازت عليها.

وحــصــلــت كـــتـــارا لــلــضــيــافــة

الشركة تخطط الشركة تخطط 
المتالك وإدارة المتالك وإدارة 

٦٠٦٠ فندقاً بحلول  فندقاً بحلول 
عام عام ٢٠٢٦٢٠٢٦

عــــــم
يــذ خــطــطــهــا 

تـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــوســـع مــــن خـــالل 
تثمار في الفنادق الرائدة في قطر، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل فيه 
تنتنمية  عــلــىى

وتمت الفنادق،
في  بها  الخاصة  التجارية  االعلعالمالماات 
مجال تشغيل الفنادق مثل مجموعة 

بــــيــــرجــــنــــســــتــــوك وفـــــنـــــادق 

في  قدمتها  التي  للمساساهمات  العالمي 
ععــلــى مــســتــوى قطر  قــطــاع الــضــيــافــةة
والـــعـــالـــم مـــن خــــاللالل الـــعـــديـــد من 

من  أصولها  بتوسيع  تقوم  بينما  قطر، 
الرئيسية  األســواق  في  الشهيرة  الفنادق 

في جميع أنحاء العالم.

القطاع  بــمــكــانــة  واالرتـــقـــاء  الــدولــة 
الــســيــاحــي عــلــى الــخــريــطــة 

العالمية.

الـــفـــاخـــرة، حــيــث تـــواصـــل تــوســعــهــا من 
للتطوير  االستراتيجي  برنامجها  خالل 
في  جودًة  الفنادق  أكثر  في  واالستثمار 
من  أصولها  بتوسيع  تقوم  بينما  قطر، 
الرئيسية  األســواق  في  الشهيرة  الفنادق 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. كــمــا

تقدماً الشركة  حققت 
في كــبــيــراً 

و
لــلــضــي
عـــالـــم
وُمــــــــ
ومشغ
ــــــعـ وت

ًً

ــــــعـ وت
تــنــفــي
االســـت
االست



katarahospitality.com 

نطّور عالم الضيافة.
الفخر هو ما نشعر به عند استذكار ماضينا؛ والشغف هو ما يبني حاضرنا؛ أما الغد، فله مّنا كّل التمّيز.

كتارا للضيافة. ُنجّدد التاريخ. ُنلهم ا4جيال. ُنرّحب بالعالم.


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

