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بــرعــايــةبــرعــايــة

ــــواصــــل  ي  :] ـ  الـــــــدوحـــــــة 
مــهــرجــان قــطــر الـــدولـــي لــألغــذيــة 
التي  المتنوعة  وعــروضــه  فعالياته 
الــجــاري،  مـــارس   ٢٥ حــتــى  تستمر 
وذلك عقب انطالقته الممّيزة التي 
األســبــوع  نهاية  عطلة  مــع  تــزامــنــت 
الماضي، حيث يقدم لعشاق 
الـــــطـــــعـــــام فــي 
قــــــطــــــر 

أشــهــى األطــبــاق وأفــضــل الــتــجــارب 
كوكبة  أيـــدي  على  الطهي  فــن  فــي 
مـــن أشـــهـــر وأمـــهـــر الــطــهــاة حــول 

العالم.
،وأعـــــــربـــــــت الــــســــيــــدة مـــشـــاعـــل 
شــهــبــيــك، مــــديــــرة الــمــهــرجــانــات 
الهيئة  فــي  السياحية  والــفــعــالــيــات 
الــعــامــة لــلــســيــاحــة، عـــن ســعــادتــهــا 
إيذانا  جرى  الذي  االفتتاح  بمستوى 
من  التاسعة  النسخة  فعاليات  ببدء 
لألغذية،  الــدولــي  قطر  مــهــرجــان 
مضيفة أن المهرجان يواصل عامه 
ليصبح  والنمو  التطور  مــن  التاسع 

األكبر من نوعه في دولة قطر.
الــمــهــرجــان  أن  إلـــى  وأشـــــارت   ،
بـــاإلضـــافـــة لــكــونــه األكـــبـــر حــجــًمــا 
فــي قطر إال أنــه أيــًضــا األكــبــر من 
حيث التنوع الثقافي وعدد الدول 

الـــمـــشـــاركـــة فـــيـــه، والـــــــذي يــعــكــس 
طبيعة المجتمع القطري.

يميز  مـــا  ـــــرز  أب أن  وأفـــــــادت   ،
ــعــام هــو زيــــادة عــدد  نــســخــة هـــذا ال

ليصل  كــبــيــر  بــشــكــل  الــمــشــاركــيــن 
جعل  مـــا  وهــــو  عــــارًضــــا   ١٨٠ إلــــى 
الستغالل  تعمد  الــمــهــرجــان  إدارة 
بها  المقام  الفندق  حديقة  مساحة 

المهرجان كاملة، بمساحة ٨٠ ألف 
متر مربع.

أن  شهبيك  وأوضــحــت،مــشــاعــل 
طهاة  جذب  من  تمكن  المهرجان 

ولهم  الــعــالــم  أنــحــاء  مختلف  مــن 
من  الطبخ  عــالــم  فــي  واســـع  صيت 
موريموتو  مساهارو  الشيف  بينهم 
ولفجانج  والشيف  األصــل،  الياباني 
باك األمريكي بجانب ٣ طهاة من 
دولة الكويت، وغيرهم من الطهاة 

العالميين والمحليين.
لنجوم  الــمــفــّضــل  الــشــيــف  وقـــال 

الحفل  في  هوليود 
الـــــــســـــــنـــــــوي 
ــــــز  ــــــجــــــوائ ل
األوســــــكــــــار 

باك:  ولفجانج 
أحب  ”إنــنــي 

الــــقــــدوم 
إلــــــى 

الـــدوحـــة ألنــنــي أجـــد كــثــيــريــن هنا 
قدره.  حق  الرائع  الطعام  رون  يُقدِّ
ومــا أدهــشــنــي حــقــاً هــو مــا تشهده 
قطر من تطورات متسارعة حيث 
المحلية  منتجاتها  لديها  أصبحت 
الـــطـــازجـــة فـــي مــنــتــجــات األلـــبـــان 
فأنا  ولذلك  الزراعية.  والمنتجات 
مــتــحــمــس لــلــغــايــة الســتــخــدام 
هــــذه الــمــنــتــجــات ســـواء 
ـــــــــزرع أو  كــــانــــت تُ

تُصّنع» .

ص ٢، ٥

 

مهرجان األغذية ..مهرجان األغذية ..٩٩ سنوات من التطور والنمو سنوات من التطور والنمو
تستمر فعالياته حتى ٢٥ مارس الجاري بمشاركة ١٨٠ عارضاً

ً انتظروا العدد الثالث من ملحق مهرجان قطر لألغذية قريبا
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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

المدير العام

مـحــمــد عـــالم

مدير التسويق واالتصال

حـســــن عـلـي

التحرير

عـاطــف الجـــبالي

اإلخراج الفني والتنفيذ

شــــريـف أديـــــــب

طبعت بمطابع

مهرجان قطرمهرجان قطر
الدولي لألغذيةالدولي لألغذية أشهر طهاة العالم يشاركون في مهرجان األغذيةأشهر طهاة العالم يشاركون في مهرجان األغذية

يقدمون أشهى األطباق وأفضل التجارب في فن الطهي

الدوحة ـ [: يواصل مهرجان 
ــــي لـــألغـــذيـــة فــعــالــيــاتــه  ــــدول قـــطـــر ال
وعـــــروضـــــه الـــمـــتـــنـــوعـــة خـــــالل أيــــام 
األســـبـــوع، وتــســتــمــر حــتــى ٢٥ مــارس 
الـــــجـــــاري، وذلــــــك عـــقـــب انــطــالقــتــه 
عطلة  مـــع  تــزامــنــت  الـــتـــي  الــمــمــّيــزة 
يقدم  حيث  الماضي،  األسبوع  نهاية 
ـــطـــعـــام فــــي قـــطـــر أشــهــى  لـــعـــشـــاق ال
األطـــبـــاق وأفــضــل الــتــجــارب فــي فن 
أشهر  مــن  كوكبة  أيــدي  على  الطهي 

وأمهر الطهاة حول العالم.
الشهير  الــتــركــي  الــشــيــف  ويــســتــهــل 
ـــــــوزوك األســــبــــوع بــتــجــاربــه  مــــــراد ب
فــي فــن الــطــهــي، حــيــث قـــام بــإعــداد 
قبل  اللحم  من  مميز  طبق  وتحضير 
الطهي  لمسرح  أخــرى  مرة  يعود  أن 

والباستا. المعجنات  إلعداد 
أمــا فــي يــومــي الــثــالثــاء واألربــعــاء، 
على  المهرجان  رواد  يــكــون  فــســوف 
مـــوعـــد مــــع الــطــاهــيــيــن الــكــويــتــيــيــن 
الشهيرين فواز العميم وأسماء البحر 
الخاصة  أطباقهما  سيقدمان  اللذين 
فــي الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاء والــســاعــة 

مساء.  التاسعة 
وخــتــامــاً لــألســبــوع الـــجـــاري ســوف 
موعد  عــلــى  الــمــهــرجــان  رواد  يــكــون 
المعجنات  لشيف  األول  الظهور  مــع 
الــشــهــيــرة آنـــا أولـــســـون، عــلــى مــســرح 
الــطــهــي يــــوم الــخــمــيــس فـــي الــســاعــة 
سيشهد  حــيــن  فـــي  مـــســـاء،  الــعــاشــرة 
اللبناني  الشيف  مشاركة  الجمعة  يوم 
الحادية  الــســاعــة  فــي  رمـــزي  الشهير 

مساء.  عشرة 
وتـــبـــدأ فــعــالــيــات الــمــهــرجــان من 
الثانية  وحتى  عصراً  الرابعة  الساعة 
عــشــر لــيــالً طــــوال أيــــام األســـبـــوع من 

تمتد  فيما  األربـــعـــاء،  وحــتــى  الــســبــت 
منتصف  بعد  الــواحــدة  الــســاعــة  حتى 
ــيــل فـــي عـــطـــالت نــهــايــة األســـبـــوع  ــل ال

والجمعة. الخميس  يومي 
أمــــا هـــــؤالء الـــذيـــن يـــرغـــبـــون فــي 
مــمــارســة تــمــاريــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
وســــــط أجــــــــواء احـــتـــفـــالـــيـــة مــفــعــمــة 
لفصول  االنضمام  فيمكنهم  بالبهجة 
اللياقة البدنية الجماعية التي يقدمها 
كل يوم في الساعة  المهرجان مجاناً 
الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف مـــســـاء والــســاعــة 
الــســادســة والــنــصــف مــســاء، ثــم مــرة 
أخــــرى فــي الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء، 
وذلـــك حــتــى يـــوم الــســبــت ٢٤ مــارس 

العضوية.  األطعمة  منطقة  في 

الطهي فنون 

وقــــالــــت ســــــارة الـــــكـــــواري، مــديــر 
مــــــــــشــــــــــروع 

الــــمــــهــــرجــــان فـــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
قطر  مــهــرجــان  «يحتفي  للسياحة: 
الدولي لألغذية بالتنوع الثقافي الذي 
تــتــمــتــع بــه قــطــر. ويــســعــدنــا مــشــاركــة 
حول  الطهاة  أشهر  من  الكوكبة  تلك 
الــعــالــم الــذيــن يــســلــطــون الــضــوء على 
وفنون  المأكوالت  أشهر  من  العديد 
الـــطـــهـــي فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. 
ونــحــن نــدعــو الــجــمــيــع لــلــقــدوم إلــى 
الــمــهــرجــان وتــــذوق أشــهــى األطــبــاق 
واالستمتاع  الغرب  ومن  الشرق  من 
تحتضنها  التي  الترفيهية  بالعروض 

حديقة الفندق» .
وكـــانـــت فــعــالــيــات الــمــهــرجــان قد 
ـــــوم الـــخـــمـــيـــس الـــمـــاضـــي  انـــطـــلـــقـــت ي
بــصــحــبــة الـــشـــيـــف الـــمـــفـــّضـــل لــنــجــوم 
لجوائز  الــســنــوي  الــحــفــل  فــي  هــولــيــود 
األوســـكـــار ولــفــجــانــج بـــاك، والــشــيــف 
الــــقــــطــــريــــة الــــشــــهــــيــــرة عـــائـــشـــة 

الــتــمــيــمــي، حــيــث صــعــدا إلـــى مــســرح 
فن  في  تجاربهما  واستعرضا  الطهي 
الطهي، والتي امتدت من الشرق إلى 

الغرب.
وقــــد قــــدم ولــفــجــانــج بــــاك أيــضــاً 
ـــاً لــلــطــهــي عـــلـــى مــســرح  عــــرضــــاً حـــي
الـــطـــهـــي حـــيـــث قــــــام بـــــإعـــــداد طــبــق 
”الـــريـــزوتـــو بــالــمــأكــوالت الــبــحــريــة“ 
وطــبــق ”لــحــم الـــخـــروف الــصــيــنــي“، 
ـــعـــد الــطــبــقــان مـــن بــيــن األطـــبـــاق  ويُ
المفضلة في قائمة مطعمه الموجود 
والذي  الدوحة  موندريان  فندق  في 

 .CUT يحمل اسم
وقال الشيف ولفجانج باك: ”إنني 
أحــــب الــــقــــدوم إلــــى الــــدوحــــة ألنــنــي 
الطعام  رون  يـُــقـــدِّ هنا  كثيرين  أجــد 

الــرائــع بــحــق. ومــا 
أدهــــشــــنــــي حـــقـــاً 
هـــــو مـــــا تــشــهــده 

حيث  متسارعة  تــطــورات  مــن  قطر 
المحلية  منتجاتها  لــديــهــا  أصــبــحــت 
الــــطــــازجــــة فـــــي مـــنـــتـــجـــات األلــــبــــان 
والــمــنــتــجــات الــزراعــيــة. ولــذلــك فأنا 
ــغــايــة الســـتـــخـــدام هــذه  ــل مــتــحــمــس ل
ـــــــزرع أو  الـــمـــنـــتـــجـــات ســــــواء كـــانـــت تُ

تُصّنع“ .

مثيرة فعاليات 

كـــــمـــــا اســـــتـــــعـــــرض 
الــــشــــيــــف الــــحــــديــــدي 
الـــيـــابـــانـــي مـــســـاهـــارو 
مـــوريـــمـــوتـــو مــهــاراتــه 
فــــي تــحــضــيــر ســمــكــة 
تـــونـــا تـــم اســـتـــيـــرادهـــا 
ــلــغ  ــب مــــن الــــيــــابــــان وي
 ٨٠ حــــــوالــــــي  وزنــــــهــــــا 

كجم.
وقــــال مــوريــمــوتــو: 
«لــقــد كــانــت مــفــاجــأة 
عظيماً  وشرفاً  كبيرة 
إلى  هنا،  أكون  أن  لي 
ــلــي األعــلــى  ــثَ جــانــب َم
ــــشــــيــــف ولـــفـــجـــانـــج  ال
بــاك فــي افــتــتــاح أكبر 
في  للطعام  مهرجان 

البالد». 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
درساً  قدم،موريموتو 
الــطــهــي  دروس  مــــن 
فـــــي مـــطـــعـــمـــه الـــــذي 
يحمل اسمه في فندق 
مــــونــــدريــــان الـــدوحـــة 
يــــوم الـــســـبـــت، مــانــحــاً 
الــــعــــديــــد مـــــن عـــشـــاق 

الــطــعــام فــرصــة فـــريـــدة فـــي خــوض 
وحصرية. مباشرة  طهي  تجربة 

ـــرجـــان وتـــــــذوق أشـــهـــى األطـــبـــاق ـــه ـــم ـــــى ال ـــدوم إل ـــق ـــل ــــــارة الــــــكــــــواري: نـــدعـــو الـــجـــمـــيـــع ل س

ــــــــــزواره لـــمـــمـــارســـة  ــــوفــــر فــــرصــــة ل الــــمــــهــــرجــــان ي

حــق. ومــا 
نــــي حـــقـــاً 
تــشــهــده 

وقــــالــــت ســــــارة الـــــكـــــواري، مــديــر
مــــــــــشــــــــــروع

لجوائز الــســنــوي  الــحــفــل  فــي  هــولــيــود 
األوســـكـــار ولــفــجــانــج بـــاك، والــشــيــف
الــــقــــطــــريــــة الــــشــــهــــيــــرة عـــائـــشـــة

الــرائــع ب
أدهــــشــــن
هـــــو مـــــا

ــــط أجــــــواء احــتــفــالــيــة ــة وس ــي ــدن ــب ــة ال ــاق ــي ــل تـــمـــاريـــن ال
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ـــة ـــح ـــاج ــــــات قـــــطـــــريـــــة ن ــــــروع ــــــش ـــــة عـــــــــدة م ـــــالق ـــــط ــــد ان ــــشــــه ـــــان ي ـــــرج ـــــه ـــــم ــــك: ال ــــي ــــب ــــه مـــــشـــــاعـــــل ش

ــــســــخ الـــمـــقـــبـــلـــة ــــن ـــــارك فــــــي ال ـــــش ـــــن ــــل افـــــتـــــتـــــاح الــــمــــهــــرجــــان مـــــــذهـــــــل.. وس ـــــــــاك: حــــف ــــج ب ــــجــــان ــــف ول
الخميس  انطلقت   :] ـ  الــدوحــة 
من  التاسعة  النسخة  فعاليات  الماضي 
مــهــرجــان قطر الــدولــي لــألغــذيــة الــذي 
يُــعــتــبــر أقــــدم مــهــرجــانــات الــطــعــام في 
مدى  على  فعالياته  وتــتــواصــل  الــدولــة، 
١١ يوماً في حديقة الفندق حيث تستمر 

حتى ٢٥ مارس الجاري.
،وفــــي هــــذا اإلطـــــار أعـــربـــت الــســيــدة 
المهرجانات  مــديــرة  شهبيك،  مشاعل 
العامة  الهيئة  في  السياحية  والفعاليات 
للسياحة، عن سعادتها بمستوى االفتتاح 
النسخة  فعاليات  ببدء  إيذانا  جرى  الذي 
الــتــاســعــة مـــن مــهــرجــان قــطــر الــدولــي 
يواصل  المهرجان  أن  مضيفة  لألغذية، 
ليصبح  والنمو  التطور  من  التاسع  عامه 

األكبر من نوعه في دولة قطر.
، وأشارت إلى أن المهرجان باإلضافة 
لكونه األكبر حجًما في قطر إال أنه أيضا 
وعــدد  الثقافي  التنوع  حيث  مــن  األكــبــر 
الــــدول الــمــشــاركــة فــيــه، والــــذي يعكس 

طبيعة المجتمع القطري.
، وأفـــادت بــأن أبــرز مــا يميز نسخة 
المشاركين  عـــدد  زيــــادة  هــو  الــعــام  هـــذا 
بــشــكــل كــبــيــر لــيــصــل إلــــى ١٨٠ عــارًضــا 
تعمد  الــمــهــرجــان  إدارة  جــعــل  مــا  وهـــو 

الستغالل مساحة حديقة الفندق المقام 
بها المهرجان بالكامل بمساحة ٨٠ ألف 

متر مربع.
، وأوضــــحــــت مـــشـــاعـــل شــهــبــيــك أن 
الـــمـــهـــرجـــان تــمــكــن مـــن جــــذب طــهــاة 
وشــيــفــات مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 
ولـــهـــم صــيــت واســـــع فـــي عـــالـــم الــطــبــخ 
موريموتو  مساهارو  الشيف  بينهم  من 
باك  ولفجانج  والشيف  األصــل،  الياباني 
األمــريــكــي بــجــانــب ٣ طــهــاة مــن دولــة 
الكويت، وغيرهم من الطهاة العالميين 

والمحليين.
في  المهرجانات  مديرة  واعتبرت   ،
ألقتها  كلمة  في  للسياحة  العامة  الهيئة 
لجهود  تتويج  هو  المهرجان  افتتاح  أن 
الهيئة العامة للسياحة على مدار شهور 
وتسع  للمهرجان،  التجهيز  في  ماضية 
حققهما  والــنــمــو  الــتــطــور  مـــن  ســـنـــوات 

المهرجان.
، وأضافت أن الطعام ثقافة.. ويمكن 
الشعبية  األطباق  أحــد  تناول  خــالل  من 
الشخص  يتلمس  أن  دولــة  بأي  الخاصة 
جـــــزءا مـــن ثــقــافــة شــعــبــهــا وطــبــائــعــهــم 
وبيئتهم.. مشيرة إلى أن تميز مهرجان 

قطر الدولي لألغذية يتمثل بكونه 

المهرجان الدولي الوحيد في قطر الذي 
به  تتمتع  الــذي  الثقافي  بالتنوع  يحتفي 
قطر من خالل أصناف الطعام وطرق 

الطهي على مدار ١١ يوًما.
كما عبرت عن 
بريادة  اعتزازها 
الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــان 
ونــــــــــــجــــــــــــاحــــــــــــه 
وبـــمـــبـــادرة عــدد 
مــــــن الــــشــــركــــات 
ـــتـــي  الـــــخـــــاصـــــة ال
قـــامـــت بــتــنــظــيــم 
مـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات 
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
مــتــخــصــصــة فــي 
مـــجـــال األطــعــمــة 
والــــمــــشــــروبــــات، 
مــــتــــمــــنــــيــــة لـــهـــم 

النجاح والتوفيق، وأعربت عن فخرها 
لــرواد  دعــم  من  المهرجان  قدمه  بما 

األعـــــمـــــال الــقــطــريــيــن 

مشروعات  عــدة  انطالقة  وباحتضانه 
قـــــطـــــريـــــة نــــــاجــــــحــــــة، تــــــأتــــــي ضـــمـــن 
الــقــطــاع  لتمكين  الــهــيــئــة  اســتــراتــيــجــيــة 

وتطويره. المحلي  الخاص 

قطر ترحب بالعالم

ووجـــــــهـــــــت    
رســــالــــة تــرحــيــب 
قطر  زوار  لــكــل 
مـــــن كـــــل مـــكـــان 
ــــــم،  ــــــعــــــال فـــــــــي ال
قطر  إن  قــائــلــة، 
تـــرحـــب بــالــعــالــم 
مـــــــن خــــاللــــكــــم، 
حـــــــيـــــــث تــــفــــخــــر 
الــــهــــيــــئــــة بــــكــــون 
ــــــة  ــــــدول قـــــطـــــر ال
األكــــثــــر انـــفـــتـــاحـــاً 
فـــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
الستقبال الزوار من أكثر من ٨٠ دولة 
ــعــالــم وبـــوجـــودهـــا ضــمــن الــــدول  فـــي ال
مستوى  على  سياحية  تنافسية  األكــثــر 

الشرق األوسط.
  كما قدمت شكرها 
السعادة  ألصــحــاب 
ســـفـــراء الـــدول 

دورهــم  على  المهرجان  في  المشاركة 
الـــفـــّعـــال فـــي مـــد جــســور الـــتـــواصـــل بين 

ثقافتهم وبين جمهور المهرجان.
ـــقـــاًء بين    وشـــمـــل حــفــل االفـــتـــتـــاح ل
الشيف القطرية عائشة التميمي والشيف 
العالمي ولفجانج باك الذي أشرف على 
حفل العشاء الذي يعقد في أعقاب حفل 
توزيع جوائز أوسكار على مدار ٢٤ عاًما.

  وعــــن مــشــاركــتــه فـــي حــفــل افــتــتــاح 
الــنــســخــة الــتــاســعــة مــن مــهــرجــان قطر 
الــدولــي لــألغــذيــة قــال الشيف بـــاك، إن 
أن  مضيفا  رائـــًعـــا،  كـــان  االفــتــتــاح  حــفــل 
هذه هي المرة األولى التي يشارك فيها 

بالمهرجان متوقعا أال تكون األخيرة.
دولــة  فــي  الحياة  بطبيعة  أشــاد  كما   
قــطــر قـــائـــًال، إنـــه خـــالل زيـــارتـــه لقطر 
زارهــا  التي  السياحية  بالمواقع  استمتع 
التي  والحفاوة  الضيافة  مستوى  وأيًضا 

استقبل بها في قطر.
 وأبدى الشيف ولفجانج باك إعجابه 
المشاركين  وحجم  المهرجان  بحجم 
يكون  أن  يتوقع  يكن  لم  إنــه  قائالً،  فيه 

هذا المهرجان بهذا الحجم.

طهاة عالميون

  كــمــا تــضــمــن حــفــل االفـــتـــتـــاح أيــًضــا 

والياباني  األمريكي  الشيف  من  عرًضا 
قام  الـــذي  موريموتو  مــســاهــارو  األصـــل 
التونة  سمك  من  أطباق  بتقديم  خالله 
التي أحضرها خصيًصا من اليابان وبلغ 

وزنها قرابة ٨٠ كيلو جراًما.
  وقــــال مــوريــمــوتــو إنـــه شــاهــد الــيــوم 
الــمــهــرجــان األكــبــر واألفــضــل فــي عالم 
الــطــبــخ والـــطـــعـــام فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط، معربًا عن سعادته بالمشاركة 
فــي تــقــديــم هـــذا الــعــرض الـــذي اعتبره 
تحديًا بالنسبة له بأن يطهو سمكة تونة 
 ٢٠ خــالل  جــراًمــا،  كيلو   ٨٠ وزنــهــا  يبلغ 

دقيقة فقط.
  ويــعــتــبــر مـــهـــرجـــان قــطــر الـــدولـــي 
فعالياته  تغطي  مهرجان  ثاني  لألغذية 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــدولـــة فـــي عـــام ٢٠١٨، 
من  الماضية  النسخة  عقب  يــأتــي  وهــو 
في  انطلق  الذي  للتسوق  قطر  مهرجان 

يناير الماضي.
  ويــســتــعــرض الــمــهــرجــان الــتــطــورات 
السريعة في سلسلة القيمة الغذائية، كما 
يسلط الضوء على دور الَمزارع القطرية 
وأسواقها المحلية ورواد األعمال الذين 
يعملون في مجال نقل الغذاء من بوابة 

المزرعة حتى وضعه على األطباق.

الشخص يتلمس 
بــهــا وطــبــائــعــهــم
تمتميزيزيزم ممهرهرهرهرهرهرججججاجاجانننننن

مثل بكونه

الشرق األوسط.
 كما قدمت شك
اللالالالسسسسس ألصألصألصألصألصألصــــــــــححـححـحـحـاـاـاااببببب
ســـفـــراء الـ

موريموتو: سعداء موريموتو: سعداء 
بالمشاركة في بالمشاركة في 

النسخة التاسعة النسخة التاسعة 
من مهرجان من مهرجان 
األغذيةاألغذية



االثنين 2 رجب 1439 هـ - 19 مارس 2018 م ٤٤

مهرجان األغذية يوفر تجربة ترفيهية متكاملةمهرجان األغذية يوفر تجربة ترفيهية متكاملة
قطر وجهة سياحية رائدة .. مواطنون لـ [:  

٢٠١٨ ــــــخــــــة  ــــــس ن فــــــــــي  الفــــــــــتــــــــــاً  ــــــــــــوراً  ــــــــــــط ت ــــــد  ــــــه ــــــش ي ــــــــرجــــــــان  ــــــــه ــــــــم ال الــــــــــمــــــــــال: 

أكـــد   :] ـ  الــــدوحــــة 
عدد من الزوار أن مهرجان 
ليس  لألغذية  الدولي  قطر 
مجرد مهرجان للمأكوالت 
والمشروبات الشهية ولكنه 
يــــوفــــر تـــجـــربـــة تــرفــيــهــيــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
اهتمام جميع أفراد العائلة، 
أضحت  قطر  أن  مؤكدين 
ـــاحـــيـــة رائـــــــدة  وجـــــهـــــة ســـي
العامة  الهيئة  جهود  بفضل 
لــلــســيــاحــة وشـــركـــائـــهـــا فــي 

القطاعين العام والخاص.
وخــــالل جــولــة لــــ [ 
أكــــــد مـــحـــمـــد الــــمــــال، أحـــد 
األغـــذيـــة،  مـــهـــرجـــان  زوار 
نسخته  فــي  الــمــهــرجــان  أن 
الفتاً  تــطــوراً  شــهــداً  التاسعة 
المشاركين  عــدد  حيث  من 
ـــيـــات الــتــرفــيــهــيــة  ـــفـــعـــال وال
والــــعــــروض الــمــقــدمــة من 
مشيراً  العالم،  طهاة  أشهر 
يساهم  الــمــهــرجــان  أن  إلــى 
فــــي دعـــــم وتـــعـــزيـــز نــتــائــج 

القطاع الفندقي.
مــهــرجــان  أن  وأضـــــــاف 
األغــــــذيــــــة يـــعـــكـــس الـــتـــنـــوع 
الـــثـــقـــافـــي فــــي قـــطـــر حــيــث 
فــي  عــــــارضــــــاً   ١٨٠ يــــوفــــر 
تناسب  أكـــالت  الــمــهــرجــان 
جــمــيــع جــنــســيــات الـــعـــالـــم، 
مؤكداً أن المهرجان يعكس 
رسالة هيئة السياحة «قطر 
تــرحــب بــالــعــالــم» ، مــبــديــاً 
هــذه  تـــتـــواصـــل  أن  تـــفـــاؤلـــه 
الــجــهــود والــتــي تــســاهــم في 

تعزيز التنمية.
ومــــن جــانــبــه أكــــد حمد 
زوار  أحـــــــــد  األنـــــــــصـــــــــاري 
ــــــة، أن  مــــهــــرجــــان األغــــــذي
مـــــشـــــاركـــــة أشـــــهـــــر طـــهـــاة 
الــعــالــم فــي مــهــرجــان قطر 
الــــــدولــــــي لــــألغــــذيــــة تـــؤكـــد 
ـــة قـــطـــر الــســيــاحــيــة  مـــكـــان
ــــــرائــــــدة فـــــي الــمــنــطــقــة،  ال
لن  الـــحـــصـــار  أن  مـــوضـــحـــاً 
يـــؤثـــر عـــلـــى الــمــهــرجــانــات 
التي  السياحية  والفعاليات 
في  قطر  دولــة  تستضيفها 
ــتــســهــيــالت الــكــبــيــرة  ظــــل ال
ولعل  الــدولــة  تقدمها  الــتــي 

في  دولــة   ٨٠ إعفاء  أبرزها 
الدخول  تأشيرة  من  العالم 

إلى قطر.
النسخة  أن  إلــــى  وأشـــــار 
الـــتـــاســـعـــة مــــن الــمــهــرجــان 
تـــوفـــر تـــجـــربـــة اســتــثــنــائــيــة 
تناسب جميع أفراد العائلة، 
حـــيـــث تـــتـــنـــوع الـــفـــعـــالـــيـــات 
للزوار  المقدمة  والعروض 
في أجواء رائعة تعكس رقي 

القطري،  الشعب  وتحضر 
متوقعاً أن يحقق المهرجان 
ــتــائــج قــيــاســيــة مـــن حيث  ن
عدد الزوار سواء من داخل 
القادمين  الــســيــاح  أو  قــطــر 

من جميع دول العالم.
تنوع الفعاليات

ومــــــــــــــن جــــــهــــــتــــــه قـــــــال 
زوار  أحــــد  ـــمـــري،  ال نــاصــر 
اصطحب  أنـــه  الــمــهــرجــان، 

أســــرتــــه إلــــــى الـــمـــهـــرجـــان 
لــالســتــمــتــاع بـــهـــذه األجـــــواء 
الــــرائــــعــــة وتـــــنـــــاول أشــهــى 

مشيراً  الــمــأكــوالت، 
أن  إلـــــــــــــــــــــى 

العائالت 

يمكنها قضاء يوم كامل في 
هناك  إن  حيث  المهرجان 
وثقافية  ترفيهية  فعاليات 
وعــــــــــــــــــــــــروض 
غـــنـــائـــيـــة 

ـــــعـــــة، كــــــمــــــا يـــــوفـــــر  مـــــمـــــت
الــمــهــرجــان مــديــنــة ألــعــاب 
لـــألطـــفـــال بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
حديقة حيوان مميزة تقدم 

خدماتها بأسعار رمزية.
عــــروض  أن  إلـــــى  ونــــــوه 
الـــطـــهـــي الـــحـــي تــســتــقــطــب 
أعــــــداًدا كــبــيــرة مــن الــــزوار 
خـــاصـــة فـــي ظـــل مــشــاركــة 
ــــم،  ــــعــــال أشـــــهـــــر طـــــهـــــاة ال

الفندق  حديقة  أن  موضحاً 
مــــــوقــــــع مـــــثـــــالـــــي إلقـــــامـــــة 
حيث  الــمــهــرجــان  فعاليات 
ــقــيــام  يــمــكــن لـــلـــزائـــريـــن ال
والــذهــاب  للتسوق  بــجــوالت 
إلى مواقع تراثية وتاريخية 
بــعــد االســتــمــتــاع بــفــعــالــيــات 

مهرجان األغذية.
تعاون مثمر

الكعبي،  راشد  وقال  هذا 

الـــمـــهـــرجـــان:  زوار  أحــــــد 
إن تــنــظــيــم الــهــيــئــة الــعــامــة 
ـــعـــاون مــع  ـــت ـــال لـــلـــســـيـــاحـــة ب
شــركــائــهــا فـــي الــقــطــاعــيــن 
الـــعـــام والـــخـــاص مــعــارض 
ومـــــهـــــرجـــــانـــــات عـــالـــمـــيـــة 
عــلــى مـــــدار الـــعـــام يــســاهــم 
ــائــج جــمــيــع  ــت فـــي تــحــفــيــز ن
الـــمـــرافـــق الـــســـيـــاحـــيـــة مــن 
فـــــنـــــادق ومــــــراكــــــز تـــســـوق 
ومــطــاعــم، مــشــيــراً إلــى أن 
مــــهــــرجــــان األغــــــذيــــــة فــي 
ـــاســـعـــة يـــقـــدم  ـــت نـــســـخـــتـــه ال

متكاملة. ترفيهية  تجربة 
مــهــرجــان  أن  وأوضـــــــح 
األغـــــذيـــــة يــــقــــدم لـــــــزواره 
ويشكل  مــتــنــوعــة  فــعــالــيــات 
جـــــــزءاً مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
قـــطـــر الــــرامــــيــــة لــتــعــزيــز 
ومزاياها  عروضها  وتنويع 
في  ســيــمــا  وال  الــســيــاحــيــة، 
مـــجـــال الـــتـــرفـــيـــه الــعــائــلــي 

والحضري.
وقـــــــــد تــــــقــــــرر تــــوســــعــــة 
الــــمــــنــــطــــقــــة الـــمـــخـــصـــصـــة 
لــــألطــــفــــال فــــي مـــهـــرجـــان 
حديقة  لتشمل  الــعــام  هــذا 
وســوق  المصغرة  الــحــيــوان 
الـــــــمـــــــزارعـــــــيـــــــن الـــــلـــــذيـــــن 
للعائالت  الفرصة  يوفران 
واألطــــفــــال لــتــعــلــم الــمــزيــد 
عـــن رحـــلـــة الـــطـــعـــام الـــذي 
إلى  الــمــزرعــة  مــن  نتناوله 
مسابقات  وتقام  الطاولة. 
ريــاضــيــة لــألطــفــال إضــافــة 
إلــــى أنــشــطــة إبـــداعـــيـــة من 

سيراميك. كافيه 
ـــــــــــاإلضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــى  وب
ــيــة الــتــي  األجــــــواء االحــتــفــال
ـــفـــنـــدق،  تــــســــود حـــديـــقـــة ال
الرئيسي  المسرح  يستضيف 
لــلــمــهــرجــان بـــاقـــة مــنــوَّعــة 
مـــــــن الــــــــعــــــــروض الـــحـــيـــة 
التي  الثقافية  والــفــعــالــيــات 
تـــقـــام عــلــى مـــــدار ســاعــات 
الــنــهــار. أمــا خــالل ســاعــات 
الــــمــــســــاء، فـــســـوف تــنــطــلــق 
ـــعـــاب الــنــاريــة  عــــروض األل
ــــــضــــــيء الـــــســـــمـــــاء فــــوق  وت
كـــــورنـــــيـــــش الـــــــدوحـــــــة فــي 

الساعة ٨ مساًء.

ـــرجـــان ـــه ـــم ـــز إلقـــــامـــــة فـــعـــالـــيـــات ال ــــع مـــمـــي ــــوق ــــدق م ــــفــــن الــــــمــــــري: حـــديـــقـــة ال

ــــاحــــي ــــســــي ـــــى الــــــقــــــطــــــاع ال ــــــر عـــــل ــــــؤث ـــــــن ي األنــــــــــصــــــــــاري: الــــــحــــــصــــــار ل

ير و
أن إلـــــــــــــــــــــى 

العائالت 

روض و
خدغـــنـــائـــيـــة 

الـــط
أعــ
خـــ
أش
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 :] ـ  ـــــــــــدوحـــــــــــة  ال
الطهي  مسرح  فــي  يــشــارك 
الـــــمـــــبـــــاشـــــر كـــــوكـــــبـــــة مـــن 

العالم  حــول  الطهاة  أشهر 
مـــثـــل الـــشـــيـــف األمـــريـــكـــيـــة 
الـــشـــهـــيـــرة كــريــســتــيــن هـــا، 

عائشة  الــقــطــريــة  والــشــيــف 
الكويتي  والطباخ  التميمي 
فــــــــــواز الــــعــــمــــيــــم وأشــــهــــر 

طــهــاة الــهــنــد أجـــاي شــوبــرا 
والــشــيــف الــلــبــنــانــي األشــهــر 
والشيف  الشويري،  رمــزي 

األمـــريـــكـــي الـــحـــاصـــل عــلــى 
نـــجـــمـــة مـــيـــشـــلـــيـــن، الـــــذي 
اشــتــهــر بــتــحــضــيــره ولــيــمــة 

مـــا بــعــد حــفــل، األوســـكـــار، 
ولـــفـــجـــانـــج بـــــــاك. وســــوف 
يـــشـــارك هـــــؤالء وغــيــرهــم 

خبراتهم  المهرجان  رواد 
ـــــة مــن  ـــــداي فـــــي الــــطــــهــــي ب
وحــتــى  مــــســــاًء   ٦ الـــســـاعـــة 

سيتم  حيث  مــســاًء،   ١٠:٣٠
من  معين  نمط  تخصيص 

يوم. لكل  الطهي 

مسرح الطهي يقدم تجارب مثيرةمسرح الطهي يقدم تجارب مثيرة

الدوحة 
 ] ـ 
الـــنـــســـخـــة  تــــشــــهــــد   :
التاسعة من مهرجان قطر 
كبيرة  مشاركة  لألغذية  الدولي 
الكويتيين،  والــطــهــي  الــفــن  نــجــوم  مــن 
حــيــث يـــشـــارك كـــل مـــن الـــفـــنـــان عبد 
البحر،  أسماء  والشيف  الويس،  العزيز 
والشيف  الــقــصــار،  سليمان  والــشــيــف 
فواز العميم، في فعاليات المهرجان 

المختلفة.
ويــقــام الــمــهــرجــان عــلــى مــســاحــة ٨٠ 
ألف متر مربع، وهي كامل مساحة 
حــديــقــة الــفــنــدق، وبــمــشــاركــة 
جـــنـــاحـــاً،   ١٨٠ حــــوالــــي 
قطر  لـــــــزوار  تـــقـــدم 
فرصة  ومقيميها 
ــــــعــــــرف عـــلـــى  ــــــت ال
الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 
الـــــــذي تــتــمــتــع بــه 
قـــطـــر مــــن خـــالل 

أشـــــهـــــى وأشــــهــــر 
األطـــــــــبـــــــــاق الــــقــــطــــريــــة 

والعربية والعالمية.
وقــــد شـــــارك فـــي أول 
عــــروض مــســرح الــطــهــي 
القصار  سليمان  الــشــيــف 
مــن الــكــويــت، الـــذي علق 
قــائــالً:  ”هـــذه مشاركتي 
الـــثـــانـــيـــة، مــــع مــهــرجــان 
قــطــر الــــدولــــي لــألغــذيــة 

وســعــيــد بــمــشــاركــتــي بــهــذا 
الـــحـــدث الـــدولـــي الــضــخــم ومــشــاركــتــي 
لنجوم الطهي من مختلف أرجاء العالم 
بــالــمــهــرجــان، كــمــا أســعــد بشكل خــاص 
أهل  مــن  المهرجان  بجمهور  بااللتقاء 

قطر وزوارها» . 
وأضــــاف: ”كــانــت بــدايــاتــي فــي أوائـــل 
الــثــمــانــيــنــيــات بــــدولــــة قــطــر الــحــبــيــبــة، 
وشــاركــت بــأفــراح أهلها وأعــراســهــا منذ 
ما يقارب األربعين عاًما ومازالت، لذلك 
خصوصية  ذات  لقطر  زيـــاراتـــي  تــكــون 
على  اهللا  أدام  بالبدايات،  تذكرني  ألنها 

قطر نعمة األمن واألمان» .

الطهي  مسرح  ويعتلي 
مــــارس  و٢١   ٢٠ يـــومـــي 
الشيف فواز العميم ليقدم 
كـــبـــة مـــحـــشـــيـــة وســلــطــة 
ورقة عنب، وهي أصناف 
تــــقــــلــــيــــديــــة ســـيـــقـــدمـــهـــا 

بطريقته الخاصة.
وقال العميم: ”أحاول 
األصناف  أقــدم  أن  دائماً 
تراثنا  من  النابعة  الشهية 
لــكــن مــع مــقــاديــر جــديــدة 
ومفاجئة، وأتمنى أن تعجب الجمهور».

وأضاف: ”هذه مشاركتي الرابعة في 
ولقد  لألغذية،  الــدولــي  قطر  مهرجان 
للعودة  للسياحة  العامة  الهيئة  دعمتني 
مخصصة  عمل  ورشـــة  قــدمــت  أن  بعد 
لــطــهــاة الـــفـــنـــادق فـــي الــنــســخــة األولـــــى. 
وأتـــطـــلـــع ألن ألــتــقــي مـــــرة أخــــــرى مع 
جمهوري في قطر من طهاة محترفين 

وهواة“ . 
وتشهد التواريخ ذاتها مشاركة الطاهية 
البحر،  أسماء  الشيف  المميزة،  الكويتية 
في حين سيقام حفل الفنان عبدالعزيز 

الــويــس 
٢٣ مارس.

ـــــــام  وخــــــــــــالل أي
المهرجان سيقوم الطهاة 

الــكــويــتــيــون بــعــرض إبــداعــاتــهــم 
أشهر  مع  جنب  إلــى  جنباً  وتقنياتهم 

الــطــهــاة الــعــالــمــيــيــن، حــيــث يــشــارك كل 
التميمي،  عائشة  القطرية  الشيف  مــن 
الذي  بــاك،  ولفجانج  العالمي  والشيف 

حفل  عشاء  مأدبة  بتحضيره  اشتهر 
األوسكار لمدة ٢٤ عاًما متواصلة، 

 Food والشيف آنا أولسون، نجمة
الحديدي  والشيف   ،Network
مــــــاســــــاهــــــارو مــــوريــــمــــوتــــو، 

والــــشــــيــــف كـــريـــســـتـــيـــن هـــا، 
كــفــيــفــة  مـــتـــســـابـــقـــة  أول 
ـــفـــوز بــمــســابــقــة مــاســتــر  ت
المتحدة،  الــواليــات  شيف 

ــــى مــجــمــوعــة  بـــاإلضـــافـــة إل
لبنان،  من  الطهاة  من  كبيرة 

ـــهـــنـــد، والـــفـــلـــبـــيـــن، والــــواليــــات  وال
المتحدة، وتركيا.
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ا  سليمان القصار

أسماء البحر فواز العميم 
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2018 م مارس 19 1439 هـ - 2 رجب االثنين

ــــة ــــوي ـــــــة واآلســــي ـــــــي ــــاح مـــــن األســـــــــــواق األوروب ــــســــي ـــــــــداد ال نـــمـــو أع

الدوحة ـ [: قال السيد مصطفى 
حــنــيــنــي، الــمــديــر الـــعـــام لــفــنــدق فــريــزر 
ســويــتــس: إن الــمــهــرجــانــات والــفــعــالــيــات 
للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  تــنــظــمــهــا  الــتــي 
القطاعين  فــي  شــركــائــهــا  مــع  بــالــتــعــاون 
نتائج  تحفيز  في  تساهم  والخاص  العام 
إلــى أن قطر  الــقــطــاع الــفــنــدقــي، مــشــيــراً 
رائــدة.  سياحية  كوجهة  مكانتها  ترسخ 
وأضـــــاف أن مــشــاركــات الــهــيــئــة الــعــامــة 

السفر  وملتقيات  المعارض  في  للسياحة 
نتائج  ودعم  تحفيز  في  تساهم  العالمية 
مكاتب  أن  إلى  مشيراً  السياحي،  القطاع 
الــتــمــثــيــل الــســيــاحــي الــمــنــتــشــرة فـــي عــدد 
في  محورياً  دوراً  تلعب  العالم  دول  من 
قطر.  فــي  السياحة  بمقومات  التعريف 
ونوه مصطفي حنيني أن معدالت إشغال 
فندق فريزر سويتس خالل العام الحالي 
بلغت ٦٥٪، مشيراً إلى أن السوق المحلي 

تدفق  مــعــدالت  فــي  كبيرة  زيـــادة  يشهد 
السياح من السوق األوروبي واآلسيوي ما 
الضيافة.  قطاع  نتائج  تعزيز  في  يساهم 
يستضيف  الــضــيــافــة  قــطــاع  أن  وأوضــــح 
ـــرائـــدة في  أبــــرز الــعــالمــات الــفــنــدقــيــة ال
العالم، مشيراً إلى أن الخدمات الفندقية 
الــمــقــدمــة لـــلـــنـــزالء تــعــبــر عـــن الــطــفــرة 
قطر.  بها  تنعم  الــتــي  الكبيرة  التنموية 
طفرة  شهد  السياحي  القطاع  إن  وقــال: 

السياحة  هيئة  جهود  مــن  بدعم  كبيرة 
الــتــي تــبــذل جــهــوًدا مــثــمــرًة خــاصــة فيما 
والمؤتمرات  المعارض  بسياحة  يعرف 
التي تشهد نشاًطا ملحوًظا باإلضافة إلى 
المشاركات الخارجية للهيئة والتي تبرز 
من خاللها الوجه الحضاري لدولة قطر. 
فندق  موقع  إن  حنيني:  مصطفى  وقال 
فريزر سويتس بالقرب من متحف الفن 
اإلسالمي وسوق واقف وكورنيش الدوحة 

والتاريخية  التراثية  المعالم  من  والعديد 
رئيسياً  ومقصداً  وجهة  يجعله  الــبــارزة، 
الكبيرة  الــتــوســعــات  أن  وأكــــد  لــلــنــزالء.  
القطرية  الجوية  الخطوط  تنفذها  التي 
السياحة  بمقومات  التعريف  في  تساهم 
أن فـــنـــدق فـــريـــزر  فــــي قـــطـــر، مـــنـــوهـــاً 
ســويــتــس لــديــه شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مع 
للناقلة  التابعة   Discover Qatar شركة
الكبيرة  بالتسهيالت  مــشــيــداً  الــوطــنــيــة، 

الــتــرانــزيــت  لــســيــاح  الــنــاقــلــة  تقدمها  الــتــي 
بالتعاون مع هيئة السياحة والتي تساهم 
أن  إلى  وأشــار  السياحي.  القطاع  نمو  في 
في  بارزاً  دوراً  يلعب  الدولي  حمد  مطار 
الطاقة  خالل  من  السياحي  القطاع  دعم 
االستيعابية الكبيرة التي يتمتع بها المرفأ 
الـــجـــوي الـــــذي يــعــد ضــمــن األفـــضـــل في 
إلى أن مطار حمد ساهم  العالم، مشيراً 

في زيادة أعداد سياح الترانزيت.

جهود هيئة السياحة تعزز نتائج القطاع الفندقيجهود هيئة السياحة تعزز نتائج القطاع الفندقي
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مرسى مالذ كمبينسكي عنوان الفخامة واألصالة الفندقيةمرسى مالذ كمبينسكي عنوان الفخامة واألصالة الفندقية
وسام سليمان المدير العام للفندق:

ً عـــــالـــــمـــــيـــــا ـــــــاً  ـــــــصـــــــف ـــــــق وم ـــــــى  ـــــــه ـــــــق وم ــــــاً  ــــــم ــــــع ــــــط م  ١١ ــــــــدق  ــــــــن ــــــــف ال ــــــــــي  ف يـــــــــوجـــــــــد 

 مطعم سوا

لـــالحـــتـــفـــاء بـــفـــن الــطــهــي 
الـــــراقـــــي فــــي بـــيـــئـــة هـــادئـــة 
ســوا،  مطعم  يعد  ومريحة، 
التي تعني بالعربية الفصحى 
مــنــاســبــاً  «مــــًعــــا» ، مــطــعــمــاً 
ــعــائــالت، ويـــقـــدم مــزيــجــاً  ــل ل
مــــن الـــنـــكـــهـــات األوروبـــــيـــــة 
والمتوسطية مع قوائم طعام 
فــريــدة. ويــقــدم ســوا برانش 
يتضمن  الـــذي  الــجــمــعــة  يـــوم 
الشهية  األطــبــاق  مــن  العديد 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، 
برنامًجا  لضيوفه  يقدم  كما 
ترفيهًيا وركنًا لألطفال وهو 
الــذي  المطعم  بــه  يتميز  مــا 
بــرانــش  تــجــربــة  أول  يـــقـــدم 

خمس نجوم باللؤلؤة.

 مطعم السفرة

تـــعـــنـــي الــــســــفــــرة «غـــرفـــة 
الفصحى.  بالعربية  الطعام» 
من  المستوحى  المطعم  هذا 
ـــشـــام يــمــتــلــك ســحــراً  بــــالد ال
حال  بــأي  ليس  وهــو  خــالــداً، 
ولكنه  أنــيــق  مــطــعــم  مــجــرد 
مثل لوحة نادرة تزيد قيمتها 
بــــمــــرور الـــــوقـــــت. فــبــمــزيــج 
مــــن الـــوصـــفـــات الــتــقــلــيــديــة 
والنكهات القادمة من لبنان 
واألردن  وســـوريـــا  وقــبــرص 
وفــلــســطــيــن، يـــقـــوم الــســفــرة 
ومواسم  مهرجانات  بإحياء 
بــــالد الـــشـــام، لــالحــتــفــاء بها 
بكل فخر ومعرفة بالتقاليد 

العريقة لتلك البالد. 

 مطعم إل فارو

الــمــنــارة  تــعــنــي  فـــــارو  إل 
بــالــلــغــة اإلســبــانــيــة هـــو حــقــاً 
الدوحة،  في  مضيئة  منارة 
فـــــهـــــذا الــــمــــطــــعــــم الــــحــــائــــز 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوائـــز 
ممتع  جديد  مكان  العالمية 
ــنــاول الــطــعــام  ــت وعـــصـــري، ل
ــــوفــــر الــمــطــعــم  بــــأنــــاقــــة، وي
قـــائـــمـــة طــــعــــام شـــهـــيـــة مــن 
القادمة  التقليدية  المقبالت 
األيبيرية.  الجزيرة  شبه  من 
ـــمـــطـــعـــم  وتــــــقــــــتــــــرن فـــــــي ال
التقليدية  الــمــأكــوالت  أشهى 
اإلســبــانــيــة مـــع الــمــشــروبــات 
نوعها،  من  الفريدة  الرائعة 
ضــمــن تــصــامــيــم مــعــمــاريــة 
مقصف  مع  وأنيقة،  حديثة 

تاباس المثير لإلعجاب.

 مطعم أمواج

ــــــوفــــــر هــــــــــذا الـــمـــطـــعـــم  ي
الـــشـــاطـــئـــي تـــجـــربـــة شــــــواء ال 
تــنــســى فــــي الــــهــــواء الــطــلــق، 
ويـــقـــدم مــجــمــوعــة مــخــتــارة 
ــبــحــريــة  مــــن الــــمــــأكــــوالت ال

وخيارات  والطازجة  اللذيذة 
المشاوي، في جو هادئ غير 
رسمي تحت أشجار النخيل، 
بــجــانــب الــمــيــاه الـــالزورديـــة 
ــلــخــلــيــج الــــعــــربــــي، ويـــوفـــر  ل
الـــمـــطـــعـــم أفـــــضـــــل تـــجـــربـــة 
لــتــنــاول الــطــعــام فـــي الــهــواء 
الـــطـــلـــق، عــلــى وقــــع األنـــغـــام 
بالخدمة  والــتــمــتــع  الــرائــعــة، 
الـــمـــريـــحـــة والـــــهـــــادئـــــة، مــع 

االهتمام بأدق التفاصيل.

 مطعم تورو تورو

مـــطـــعـــم تــــــورو تــــــورو هــو 
النكهات  مــن  مبتكر  مــزيــج 
امتداد  أيضاً  وهــو  الالتينية، 
لــنــجــاحــات الــشــيــف الــشــهــيــر 
ريــــــتــــــشــــــارد ســــــانــــــدوفــــــال، 
صــــاحــــب ســـلـــســـلـــة مــطــاعــم 
المطعم  ويقدم  تــورو.  تــورو 
األصيلة  الالتينية  الوصفات 
الـــتـــي تــمــتــد مــــن الــمــكــســيــك 
وحــتــى األرجــنــتــيــن، فــي جو 
يــتــيــح لــلــضــيــوف االســتــمــتــاع 
الفريدة  الالتينية  بالتجربة 

الـــــــتـــــــي تـــــشـــــمـــــل «تـــــجـــــربـــــة 
الروديزيو» . 

تــورو  مطعم  يميز  ومــمــا 
التصميم الداخلي  تورو أيضاً 
الــمــســتــوحــى مــن حــــرارة نــار 
الــــشــــواء بــالــمــطــبــخ الــالتــيــنــي 
الذي  الغامق  الحوائط  ولــون 
يـــشـــبـــه لـــــــون لــــهــــب الـــفـــحـــم 
الـــبـــرتـــقـــالـــي والــــتــــي تــتــزيــن 

ــتــي  ـــمـــاذج لـــلـــحـــيـــوانـــات ال ـــن ب
تــعــيــش فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة، 
الصغيرة  التماثيل  عن  فضالً 
واألثاث المصنوع من الجلد.

 مطعم انتيكا بيزا

أنـــتـــيـــكـــا بــــيــــزا يــــأتــــي مــن 
رومـــــــــــا ونـــــــيـــــــويـــــــورك إلـــــى 
الـــــدوحـــــة إلعـــــــــادة تــعــريــف 
في  اإليــطــالــي  الطهي  مشهد 

قائمة  إنــشــاء  وتـــم  الــمــديــنــة، 
إعادة  على  باالعتماد  الطعام 
إحــيــاء الــوصــفــات الــرومــانــيــة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة بــــاســــتــــخــــدام 
ـــعـــضـــويـــة مــع  الـــمـــنـــتـــجـــات ال
إضــافــة لــمــســة عــصــريــة لها، 
ويــــزخــــر الــمــطــعــم بــالــقــطــع 
باألعمال الفنية الفريدة التي 
فناني  كبار  يد  على  صممت 

وارهــول،  آندي  أمثال  العالم 
والـــصـــور  تـــشـــيـــريـــكـــو،  ودي 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــة لــلــمــصــور 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي الـــعـــالـــمـــي 

هيلموت النج.

 مطعم نوزومي

نـــوزومـــي هـــو أحــــد أشــهــر 
الــمــطــاعــم الــعــالــمــيــة بــلــنــدن 
والــــتــــي يــقــصــدهــا مــشــاهــيــر 

ياباني  مطعم  وهـــو  الــعــالــم، 
مـــعـــاصـــر بــــــروح أوروبــــيــــة، 
تشكيلة  المطعم  يقدم  حيث 
ــــــاق  مــــتــــنــــوعــــة مـــــــن األطــــــب
مثل  واألوروبــــيــــة  الــيــابــانــيــة 
الــــســــوشــــي، وأطـــــبـــــاق ســمــك 
البقري  واللحم  األسود،  القد 
ـــحـــم الــكــركــنــد  الـــــطـــــازج، ول
النباتية،  واألطـــبـــاق  الــشــهــي، 
يــســتــمــتــع الـــضـــيـــف بـــتـــنـــاول 
أجــــود الـــمـــأكـــوالت الــيــابــانــيــة 
واالستمتاع بأنغام الموسيقى 
الــعــالــمــيــة الــمــنــتــقــاة لــتــهــدئــة 
األعـــصـــاب وتــوفــيــر جـــو من 
الراحة واالستمتاع بالمطعم.
مرسى  فندق  فــي  ويــوجــد 
مجموعة  كمبينسكي  مـــالذ 
المقاصف  أبــرز  من  عالمية 
والــمــقــاهــي الــعــالــمــيــة والــتــي 

تشمل:

إيلوجن

ـــبـــر إيـــــلـــــوجـــــن، هــو  ـــعـــت وي
اإلنــــجــــاز الـــمـــذهـــل لــمــرســى 
يقع  حيث  كمبينسكي،  مالذ 

ويوفر  الــفــنــدق،  سطح  على 
رائعة  بانورامية  بيئة  المكان 
لـــمـــحـــبـــي الــــســــهــــر، وتــــنــــاول 
والترفيه،  والتسلية  الطعام، 
مبتكراً  نــاديــاً  الــمــكــان  ويــعــد 
ومـــتـــطـــوراً، ويـــبـــرز إيــلــوجــن 
الموضة واألزياء، ويستضيف 
والــعــروض  الــفــاخــر  الترفيه 
الحية الفريدة، وأشهر الدي 

جي.

بوهيميا

بــــوهــــيــــمــــيــــا هـــــــي صــــالــــة 
بها  وتحيط  الــرقــي  يغمرها 
الــفــخــامــة والـــراحـــة، وتــقــدم 
الــصــالــة مــجــمــوعــة مــخــتــارة 
مـــــن الـــــمـــــشـــــروبـــــات، الـــتـــي 
تــصــاحــبــهــا إبــــداعــــات رائــعــة 
لــــضــــمــــان تــــجــــربــــة فــــريــــدة 
المكان  مع  تتناسب  ومذهلة 
ألولئك  مكاناً  ويعتبر  نفسه؛ 
الـــذيـــن يــغــامــرون مـــن أجــل 
خالل  والتجربة  االستكشاف 

مغامرات خاصة بهم.

مورانو كافيه 

يـــــــوفـــــــر هــــــــــذا الــــمــــقــــهــــى 
على  الحائز  األنيق  األوروبــي 
الــعــديــد مـــن الــجــوائــز أجـــواء 
رائعة ومذهلة التي تصاحب 
مــنــظــر الـــمـــيـــاه الـــفـــيـــروزيـــة 
الـــخـــالب لــلــخــلــيــج الــعــربــي، 
حـــيـــث يــســتــطــيــع الـــضـــيـــوف 
طوال  بالمرطبات  االستمتاع 
الفخامة،  من  جو  في  اليوم 
وخدمة  واألنــاقــة،  والموضة 

متفوقة يقدمها الخبراء. 
متخصص  مــورانــو  مقهى 
فـــي فـــن الــطــبــخ األوروبــــــي، 
مــــــع شــــغــــف بــــالــــشــــوكــــوالتــــة 
ــــــمــــــأكــــــوالت الـــخـــفـــيـــفـــة.  وال
ـــمـــقـــهـــى وجـــهـــة  ـــبـــر ال ـــعـــت وي
إبداعاته  ناحية  من  مبتكرة 
كما  الــشــوكــوالتــة،  مجال  فــي 
مقهى  نفسه  الــوقــت  فــي  أنــه 
ــــقــــدم وصــــفــــات  ـــيـــدي ي تـــقـــل

منزلية.

كافيه فيتامين 

فــــيــــتــــامــــيــــن كــــافــــيــــه هـــو 
الـــمـــالذ الــصــحــي بــقــلــب سبا 
كـــالريـــنـــس بـــفـــنـــدق مــرســى 
سبا  يــقــدم  كمبينسكي  مــالذ 
كــافــيــه الــعــصــائــر والــســلــطــات 
باستخدام  فقط  الــطــازجــة، 
الــــــــمــــــــصــــــــادر الــــمــــحــــلــــيــــة، 
ومن  الطبيعية.  والمكونات 
الــبــيــئــة  تــــــؤدي  أن  ـــمـــؤكـــد  ال
الـــمـــريـــحـــة إلـــــى جــــانــــب كــل 
هـــذه الــعــصــائــر والــمــأكــوالت 
الــــمــــفــــيــــدة إلــــــــى مـــــغـــــادرة 
الـــضـــيـــوف بــشــبــاب وحــيــويــة 

متجددة، ونشاط عارم.

ـــة ـــي ـــائ ـــن ـــث ـــــــة بـــــتـــــجـــــارب اســـت ــــــي مـــــهـــــرجـــــان األغـــــــذي ــــــشــــــارك ف الـــــفـــــنـــــدق ي

مالذ  مرسى  لفندق  العام  المدير  سليمان  وسام  السيد  قال  ـ [:  الدوحة 
مالذ  مرسى  يقدم  األصيلة،  العربية  المحلية  التقاليد  مع  «تماشياً  كمبينسكي: 
فمن  الطعام،  لتناول  متنوعة  وخــيــارات  الــجــودة  مستويات  أعلى  كمبينسكي 
يمكن  الفندق،  أنحاء  جميع  في  تقع  ومقصفاً  ومقهى  مطعماً  عشر  أحد  خالل 
للضيوف والزوار االستمتاع بأجود المكونات ذات المصادر المحلية، والتصاميم 
الحصول  وضمان  االستثنائية،  وخدماتها  والمقاهي  للمطاعم  الفخمة  الداخلية 

على تجربة تناول طعام ال تنسى» .
لألغذية  الدولي  قطر  مهرجان  من  التاسعة  النسخة  في  ”نشارك  وأضــاف: 
للسياحة  العامة  الهيئة  وتنظمه  الجاري  مارس   ٢٥ حتى  فعالياته  تستمر  الذي 
المهرجان  خالل  ونوفر  والخاص.  العام  القطاعين  في  شركائها  مع  بالتعاون 
مالذ  مــرســى  منتجع  وأصــالــة  ورقــي  فخامة  تعكس  استثنائية  طــعــام  تــجــارب 

. كمبينسكي“ 

و ى ه و
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