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الــيــوم  تنطلق   :] ـ  الـــدوحـــة 
النسخة التاسعة من مهرجان قطر 
حتى  تستمر  التي  لألغذية،  الــدولــي 
 ١٧٧ بمشاركة  الــجــاري،  مــارس   ٢٥
قائمة  وتــضــم   ،٪٣٦ بـــزيـــادة  جــهــة 
فئتي  مـــن  فــنــدقــاً   ١٦ الــمــشــاركــيــن 
األربــــــع والـــخـــمـــس نـــجـــوم يــقــدمــون 
أفضل تجارب الطهي، باإلضافة إلى 

سفارات ٩ دول هي: 
ــــمــــكــــســــيــــك،  ال

إثـــــيـــــوبـــــيـــــا، 
ــــــان،  ــــــن ــــــب ل
الـــــــهـــــــنـــــــد، 

تــــركــــيــــا، 

الــواليــات  أفريقيا،  جنوب  الفلبين، 
ويقام  فيتنام.  األمريكية،  المتحدة 
التي  الفندق،  حديقة  في  المهرجان 

تبلغ مساحتها ٨٠ ألف متر مربع.
وقـــــال الــســيــد حــســن اإلبـــراهـــيـــم، 
العامة  الهيئة  رئيس  بأعمال  القائم 
أعــتــاب  عــلــى  اآلن  ”نــحــن  للسياحة: 
التنمية  مسيرة  فــي  هــامــة  مرحلة 
تسهم  ســــوف  الـــتـــي  الــســيــاحــيــة، 
دون شك في ترسيخ مكانة 
منتجاتها  وتــطــويــر  قــطــر 
بما يجعلها وجهة سياحية 

فــــــــريــــــــدة، ويـــــأتـــــي 
الــــمــــهــــرجــــان ضــمــن 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــهــيــئــة 
ــامــة  لــتــعــزيــز روزن

لجذب  وتنويعها،  السنوية  الفعاليات 
الــمــزيــد مـــن الــــــزوار وكـــذلـــك دعــم 
مصمم  أنــه  كما  الداخلية،  السياحة 
الــذي  األمــر  الــخــاص،  القطاع  لدعم 
أكثر  مشاركة  مع  اهللا  بفضل  تحقق 

من ٤٠ من رواد األعمال» .
وأضاف ”يحتفي المهرجان بتنوع 
وثراء عروض األطعمة والمشروبات 
والضيافة التي تزخر بها دولة قطر، 
أهل  يمنح  المهرجان  أن  إلــى  مشيراً 
قطر وزوارها فرصة رائعة لالستمتاع 
األطباق  من  الطعام  أصناف  بأشهى 
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة 
الشهيرة 

األصيلة  المحلية  المأكوالت  وكذلك 
فـــي الــــهــــواء الــطــلــق ووســـــط مــنــاظــر 
طبيعية خالبة. وأشــار اإلبراهيم إلى 
لألغذية  الــدولــي  قطر  مهرجان  أن 
يشكل جزءاً من استراتيجية السياحة 
الــوطــنــيــة الـــرامـــيـــة لــتــعــزيــز وتــنــويــع 
العروض السياحية ال سيما في مجال 
مؤكداً  والــحــضــري،  العائلي  الترفيه 
التعاونية  والـــروح  الجهود  بفضل  أنــه 
بــيــن الــشــركــاء مــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والخاص، استطاع المهرجان أن يعزز 
األولـــى  نسخته  انــطــالق  منذ  مكانته 
في عام ٢٠١٠ ليصبح واحداً من أكثر 
الفعاليات التي يترقبها الجمهور ضمن 
ُرزنــــامــــة الــفــعــالــيــات والــمــهــرجــانــات 

السنوية في قطر.
 ص٢-٥

انطالق مهرجان قطر الدولي لألغذية اليوم
يقام في حديقة الفندق ويستمر حتى ٢٥ مارس الجاري

بــرعــايــةبــرعــايــة

ً انتظروا العدد الثاني من ملحق مهرجان قطر لألغذية قريبا

قطر  مهرجان  يشكل  ـ [:  الــدوحــة 
إطار  في  محورية  خطوة  لألغذية  العالمي 
التعاون  أواصـــر  لتعزيز  الــمــبــذولــة  الــجــهــود 
للسياحة  العامة  والهيئة  للضيافة  كتارا  بين 
واالرتــقــاء  الــدولــة  رؤيـــة  طموحات  لتحقيق 
بــمــكــانــة الــقــطــاع الــســيــاحــي عــلــى الــخــارطــة 

العالمية.
بن  جاسم  بن  نــواف  الشيخ  سعادة  وقــال 
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  ثــانــي،  آل  جبر 
الشريك  نكون  أن  ”يسرنا   : للضيافة  كتارا 
لمهرجان  ــا  أســاســًي وداعـــًمـــا  االســتــراتــيــجــي 

ـــمـــي لـــألغـــذيـــة  ـــعـــال قـــطـــر ال
وذلــــــــك بـــاســـتـــضـــافـــة 

هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة 
في حديقة 

الــفــنــدق لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، وتمتد 
متر  ألــف   ٨٠ مساحة  على  الفندق  حديقة 
مــوقــف   ٢٥٠٠ مــــن  أكـــثـــر  وتــــوفــــر  مــــربــــع، 

للسيارات» .
وأشــــار ســعــادتــه إلـــى أن مــهــرجــان قطر 
لألغذية يتمتع بسمعة متميزة على الصعيد 
الدولي لريادته في تقديم تجارب استثنائية 
ســمــحــت لـــــلـــــزوار بـــالـــتـــعـــرف عـــلـــى ثــقــافــة 
واستقطب  والمحلية،  العالمية  الــمــأكــوالت 
اهتماًما متزايًدا من قبل الخبراء في قطاع 
األغذية من جميع أنحاء العالم، مكنته من 
لعب دور محوري في تعزيز النمو والتنويع 
االقتصادي لدولة قطر، وذلك تماشيا 

مع رؤية الدولة لعام ٢٠٣٠.
ـــــــواف بــن  وأوضـــــــــح الـــشـــيـــخ ن
جاسم بن جبر آل ثاني، أن كتارا 
للضيافة تدعم مبادرات الهيئة 
بهدف  وذلك  للسياحة  العامة 
السياحي  الــقــطــاع  نمو  تعزيز 
بـــــأن رؤيــــــة كـــتـــارا  ، مـــنـــوهـــاً 
إحــداث  على  تعتمد  للضيافة 
الضيافة  قــطــاع  فــي  تغيير 
مــــن خـــــالل اســـتـــثـــمـــارات 
االستراتيجية  الشركة 
المستمر  واالبــتــكــار 
إرث  وتــــــــــــــــــــرك 
لألجيال  متميز 

القادمة» .
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ً كتارا للضيافة شريكاً استراتيجيا
في تنظيم مهرجان األغذية
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ى إ إل ب هي، رب ج يرل ي ر ى إ إل ب هي رب ج ل
دول هي:  ٩سفارات ٩

ــــمــــكــــســــيــــك، ال
إثـــــيـــــوبـــــيـــــا، 
ــــــان، ــــــن ــــــب ل
الـــــــهـــــــنـــــــد،
تــــركــــيــــا، 

ير ي ر
ســــو الـــتـــي  الــســيــاحــيــة، 
دون شك في ترس
وتــطــويــر قــطــر 
بما يجعلها وجه
فــــــــريــــــــدة، ويـــــأت
الــــمــــهــــرجــــان ضــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــه
ــامــة للــتــعــزيــز روزن

الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني
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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
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اإلخراج الفني والتنفيذ

شــــريـف أديـــــــب

طبعت بمطابع

مهرجان قطرمهرجان قطر
الدولي لألغذيةالدولي لألغذية

الخميس 27 جمادى اآلخرة 1439 هـ - 15 مارس 2018 م  ٢٢

تستضيف   :] ـ  الــدوحــة 
حـــديـــقـــة الـــفـــنـــدق الـــتـــي تــتــمــيــز 
وأجــوائــهــا  الطبيعية  بمناظرها 
العائلية فعاليات النسخة التاسعة 
مــــن مـــهـــرجـــان قـــطـــر الـــدولـــي 
لــألغــذيــة خـــالل الــفــتــرة مــن ١٥ 
وحتى ٢٥ مارس الجاري، وتمتد 
ألف   ٨٠ مساحة  على  الحديقة 

متر مربع.
الوجهة  الــفــنــدق  حــديــقــة  تــعــد 
ــيــة الـــجـــديـــدة والــمــثــالــيــة  الــعــائــل
قلب  في  تقع  والتي  لالسترخاء، 
حيث  التجارية،  الدوحة  منطقة 
شيراتون  ومنتجع  فندق  تجاور 
جـــرانـــد الـــدوحـــة  وتـــوفـــر فــضــاء 
به،  التنزه  للزائر  يمكن  واســعــاً 
وتتألق بالمساحات الخضراء مع 
الرائعة  التفاصيل  من  مجموعة 
واألشكال المتعددة من النوافير 

الصغيرة والمتنوعة. 
كــمــا تـــقـــدم حــديــقــة الــفــنــدق 
المشاهد  تحيطه  متميزاً  مكاناً 
الــطــبــيــعــيــة مـــع فـــرصـــة مــثــالــيــة 
بصحبة  بــالــنــزهــات  لــالســتــمــتــاع 
العائلية  واالجتماعات  األصدقاء 
في الهواء الطلق، وتضم الحديقة 
ــــــعــــــاب مــخــصــصــة  ـــطـــقـــة أل مـــن
لــــــألطــــــفــــــال، بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــى 

المكان  منها  جعلت  التفاصيل 
األفــضــل والــمــســاحــة الــمــتــمــيــزة. 
حديقة  مرافق  وستتضمن  هــذا 
متميزة  مطاعم  خمسة  الفندق 

موزعة عبر أنحاء الحديقة.
وإضافة إلى ما تقدمه حديقة 
الــفــنــدق مــن خــدمــات ومــرافــق، 
من  طوابق  أربعة  تتضمن  فإنها 
إمكانية  مــع  الــســيــارات  مــواقــف 
الــــوصــــول إلـــــى مـــركـــز الـــدوحـــة 

الـــدولـــي لــلــمــعــارض مـــن خــالل 
حيث  األرض.  تحت  نفق  وصلة 
تـــم تــخــصــيــص أكــثــر مـــن ٢٥٠٠ 

موقف للسيارات.
إدارة  خــدمــات  شركة  وتــقــوم 
الــــمــــرافــــق ”مــــســــانــــدة“ والـــتـــي 
تــتــخــذ مــــن دولــــــة قـــطـــر مـــقـــراً 
في  التفاصيل  كــافــة  بــــإدارة  لها 
شركة  تقوم  و  الفندق،  حديقة 
مــــواقــــف  بـــــــــــإدارة   «QDPV»

ــــــارات، وهــــــــي مـــؤســـســـة  ــــــســــــي ال
ــــركــــة مــــتــــخــــصــــصــــة فـــي  مــــشــــت
خدمات مواقف السيارات وإدارة 
عمليات تصميم مرافق المواقف 

وتشغيلها.
الفندق  حديقة  ملكية  وتعود 
لـــشـــركـــة كــــتــــارا لــلــضــيــافــة الــتــي 
من  ألكــثــر  تــمــتــد  خــبــرة  تمتلك 
ــــعــــيــــن عـــــامـــــاً فــي  خـــمـــســـة وأرب
قـــطـــاع الـــضـــيـــافـــة، تــعــمــل كــتــارا 

خططها  تــنــفــيــذ  عــلــى  لــلــضــيــافــة 
خالل  من  للتوسع  االستراتيجية 
االســتــثــمــار فــي الــفــنــادق الــرائــدة 
تعمل  الــذي  الوقت  في  قطر  في 
من  مجموعتها  تنمية  على  فيه 
الــعــقــارات الــفــاخــرة فــي األســـواق 

الدولية الرئيسية. 
وتمتلك وتدير كتارا للضيافة 
من  محفظتها  ضمن  فندقاً   ٣٤
الـــفـــنـــادق وتـــركـــز الــشــركــة على 

 ٦٠ بإضافة  هدفها  إلى  الوصول 
فندًقا إلى محفظتها بحلول عام 
للضيافة،  كــتــارا  وتسعى   ،٢٠٢٦
عــلــى دعـــم الـــرؤيـــة االقــتــصــاديــة 
كونها  قطر  لدولة  األمــد  طويلة 
شركة الضيافة الرائدة في دولة 

قطر.
حالياً  للضيافة  كــتــارا  وتملك 
الرائدة  العقارات  من  مجموعة 
الــتــي تـــتـــوزع فـــي ثـــالث قــــارات، 
ومصر،  قطر،  في  عــقــارات  مع 
وفرنسا،  وبريطانيا،  والمغرب، 
وألــمــانــيــا، وإيــطــالــيــا، وســويــســرا، 
وتايالند،  وسنغافورة،  وهولندا، 
وتــتــمــتــع الــشــركــة بــشــراكــات مع 
إدارة  شــــركــــات  أفـــضـــل  بـــعـــض 
للضيافة  كتارا  وتشغل  الفنادق، 
مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــنـــادق الــتــي 
تــمــلــكــهــا وأخـــــرى تــديــرهــا عبر 
ذراعها المشغلة مجموعة فنادق 

مروب.
واكـــتـــســـبـــت كــــتــــارا لــلــضــيــافــة 
للمساهمات  العالمي  االعــتــراف 
قطاع  في  الشركة  قدمتها  التي 
الـــضـــيـــافـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى قــطــر 
و الــــعــــالــــم وذلــــــــك مـــــن خـــالل 
مجموعة من الجوائز المرموقة 

التي حازت عليها.

حديقة الفندق تستضيف النسخة التاسعة من مهرجان األغذية حديقة الفندق تستضيف النسخة التاسعة من مهرجان األغذية 
تعد وجهة عائلية رائدة وتضم منطقة ألعاب لألطفال

ــارات ــي ــس ــل ل ـــف  ـــوق م  ٢٥٠٠ وتــــوفــــر  ـــع  ـــرب م مـــتـــر  ألـــــف   ٨٠ مـــســـاحـــة  عـــلـــى  الـــحـــديـــقـــة  ــد  ــت ــم ت

مشاركة ٔاشهر طهاة العالم في مهرجان أالغذية

we cafewe cafe  فريق  فريق مساجارو موريموتومساجارو موريموتو

محمد نجممحمد نجمأماندا مارساليسأماندا مارساليسرافل تازوتدنوفرافل تازوتدنوفأنا أولسنأنا أولسنرمزيرمزيفرانشيسكو سكاالفرانشيسكو سكاالفينست لييفينست ليي

أسماء البحرأسماء البحر

ولف جانج باكولف جانج باك رافان بارسترافان بارست أحمد عطياطةأحمد عطياطة مرات بزوكمرات بزوك إمانيويل ساباتينيإمانيويل ساباتيني دامين ليرودامين ليرو كريستين هاكريستين ها ميسم عبدالخالقميسم عبدالخالق لويس ريلويس ري
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٣٦٪ نمو أعداد المشاركين في مهرجان األغذية
راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج في هيئة السياحة:

قـــال   :] ـ  الـــــدوحـــــة 
السيد راشد القريصي، رئيس 
قـــطـــاع الــتــســويــق والـــتـــرويـــج 
للسياحة:  العامة  الهيئة  في 
إن مــهــرجــان قــطــر الــدولــي 
يحجز  أن  استطاع  لألغذية 
ُرزنــامــة  على  خــاصــة  مكانة 
الـــفـــعـــالـــيـــات فــــي قـــطـــر وأن 
يصبح أحد أهم المهرجانات 
عــلــى مــســتــويــات الــمــشــاركــة 
واإلقــــــــبــــــــال الــــجــــمــــاهــــيــــري 
مدار  على  والتطور  والنجاح 

األعوام.
قطر  مهرجان  أن  أضاف 
الـــدولـــي لــألغــذيــة نــجــح في 
يُحتذى  نــمــوذجــاً  يصبح  أن 
بــــــه، كـــمـــا أنــــــه فـــتـــح آفــــاقــــاً 
جـــديـــدة لــمــشــاركــة الــقــطــاع 
الخاص، ودعم رواد األعمال 
الــــقــــطــــريــــيــــن، واســــتــــطــــاع 
منصة  يكون  أن  المهرجان 
المشاريع  من  للعديد  انطالق 
الـــــتـــــي نــــجــــحــــت وتـــــطـــــورت 
تجارية  عــالمــات  وأصــبــحــت 
شــهــيــرة فـــي عـــالـــم األغـــذيـــة 

والمشروبات في قطر.
وأوضــــــــح الـــقـــريـــصـــي أن 
ـــــة الـــــذي  مــــهــــرجــــان األغـــــذي
يــنــطــلــق ١٥ مــــارس الــجــاري 
ويستمر 

من  عـــــدًدا  شــجــع  ـــومـــاً،  ي  ١١
شـــركـــات تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 
على تنظيم عدة مهرجانات 
ـــمـــجـــال، وعــلــى  فــــي نـــفـــس ال
ســبــيــل الــمــثــال فــقــد شــهــدت 
الثالثة  األشــهــر  خـــالل  قــطــر 
مختلفة  فعاليات   ٣ الماضية 
مــتــعــلــقــة بـــمـــجـــال األغــــذيــــة 
والـــــمـــــشـــــروبـــــات بــــمــــبــــادرة 
وتــنــظــيــم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
السياحة  هــيــئــة  تــعــمــل  الــــذي 
عـــلـــى تــمــكــيــنــه مــــن قـــيـــادة 

قــــــطــــــاع الــــفــــعــــالــــيــــات 

والمهرجانات في قطر.
وأشــــار إلـــى أن مــهــرجــان 
نسخته  فـــي  يــشــهــد  األغـــذيـــة 
هــذا الــعــام زيـــادة كبيرة في 
يقام  حيث  الــعــرض  مساحة 
عــلــى كــامــل مــســاحــة حديقة 
الــفــنــدق والــتــي تصل إلــى ٨٠ 
ألـــف مــتــر مــربــع، كــمــا شهد 
نمو كبير في حجم مشاركة 
ورواد  والـــفـــنـــادق  الــمــطــاعــم 
األعـــمـــال وصــلــت إلـــى ٣٦٪، 

بــاإلضــافــة 

ــــيــــات  ــــفــــعــــال ــــــوع ال ــــــن إلــــــــــى ت
المصاحبة.

تنويع األسواق السياحية
ــــــــــوه الــــقــــريــــصــــي إلــــى  ون
ــــات  ــــي ــــفــــعــــال ال قــــــطــــــاع  أن 
والـــــمـــــهـــــرجـــــانـــــات يــكــتــســب 
مع  خاصة  متزايدة،  أهمية 
اســتــمــرار جــهــود الــهــيــئــة في 
تـــنـــويـــع األســــــــواق الـــمـــصـــدرة 
لـــــلـــــســـــيـــــاحـــــة، مــــــــن خـــــالل 
التمثيلية  مــكــاتــبــهــا  افـــتـــتـــاح 
حــمــالتــهــا  أو  ـــعـــالـــم  ال حـــــول 
المستمرة،  الترويجية 
والـــــــتـــــــي يـــتـــوجـــب 
مـــعـــهـــا تــوفــيــر 
مــنــتــجــات 

أذواق  تــــنــــاســــب  ســـيـــاحـــيـــة 
تلك  من  الــزوار  واهتمامات 

األسواق.
وقال: إن قطاع الفعاليات 
والــمــهــرجــانــات يــســاعــد على 
تــحــقــيــق اســتــفــادة أكــبــر من 
الجديدة  التأشيرات  سياسة 
الــــتــــي أطــلــقــتــهــا قـــطـــر قــبــل 
خاصة  الماضي،  العام  نهاية 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى االحــتــفــاء 
تتمتع  الــذي  الثقافي  بالتنوع 
بــه قــطــر والــــذي يــظــهــر من 
الــــزوار  أو  المقيمين  خـــالل 
من أكثر من ٨٠ دولة الذين 
يــمــكــنــهــم زيــــــارة قــطــر بكل 
إعفائهم  مــع  ويــســر،  سهولة 
من تأشيرة الدخول ما يوفر 
مختلفة  ســيــاحــيــة  تــجــربــة 

لزوار العبور.
أضـــــــــاف رئـــيـــس 
قـــــطـــــاع الـــتـــســـويـــق 
والــــــتــــــرويــــــج فــي 
ـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ال

لـــلـــســـيـــاحـــة: ”لــــقــــد أثـــبـــتـــت 
تـــطـــور  كـــــل  أن  الـــــتـــــجـــــارب 
جهود  تكثيف  يتطلب  ونــمــو 
مختلف  بين  الوثيق  التعاون 
المؤسسات، وهذا ما نجحت 
في  للسياحة  الــعــامــة  الهيئة 
تعالى  اهللا  بــفــضــل  تحقيقه 
عــلــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات، 
ونــحــن نــؤمــن أن كـــل نــجــاح 
نـــحـــقـــقـــه هـــــو نـــــتـــــاج جـــهـــود 
عــلــى  تـــخـــفـــى  ال  مـــشـــتـــركـــة 
مستمرون  اهللا  وبعون  أحد، 
الجهات  كــل  مــع  تعاوننا  فــي 
والــهــيــئــات والــمــؤســســات من 
الــقــطــاعــيــن الـــخـــاص والــعــام 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف الـــنـــمـــو 
الــمــســتــدام الــــذي تــصــبــو إلــيــه 

قطر“ .
تـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة
ــــــى أن  وأشـــــــــار إل
قــطــاع الــســيــاحــة هو 
أحــــــــد الــــقــــطــــاعــــات 

في  الدولة  عليها  تعتمد  التي 
المستدامة،  التنمية  تحقيق 
بمعزل  يعمل  أن  يمكن  وال 
عـــــن الــــقــــطــــاعــــات األخـــــــرى 
المصاحبة والداعمة له، ولذا 
مهرجان  أو  فعالية  أي  فــإن 
تدعم  بحيث  مصممة  تكون 
هــــذه الـــقـــطـــاعـــات، وبــنــظــرة 
مهرجان  أن  سنجد  سريعة 
ــــة يـــهـــدف إلـــــى دعـــم  األغــــذي
والتجزئة  الضيافة  قطاعي 
في قطر باإلضافة إلى تنويع 
السنوية  الــفــعــالــيــات  ُرزنـــامـــة 
ــــتــــي تـــمـــثـــل أحـــــد عـــوامـــل  وال
السياحي  والــتــرويــج  الــجــذب 

لدولة قطر.
ـــقـــريـــصـــي أن  وأوضـــــــــح ال
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
قد   ٢٠٣٠ الــســيــاحــة  لــقــطــاع 
حـــــــــددت أربـــــعـــــة مــــجــــاالت 
النهوض  شأنها  مــن  رئيسية 
بــقــطــاع الــســيــاحــة وتــحــقــيــق 
أهــــــداف الــمــرحــلــة الــقــادمــة 

بتعزيز  يتعلق  فيما  خــاصــة 
وتنويع  الــســيــاحــيــة،  الــتــجــربــة 
هذه  ومــن  السياحي  المنتج 
الـــمـــجـــاالت مـــجـــاُل الــتــرفــيــه 
الــحــضــري والــعــائــلــي والـــذي 
يـــنـــدرج مـــهـــرجـــاُن األغـــذيـــة 

تحت مظلته.
 وقـــــال: لــقــد كــانــت بــدايــة 
رائعة  من  أكثر  الجديد  العام 
حـــيـــث أطـــلـــقـــنـــا «مـــهـــرجـــان 
حقق  والـــذي  للتسوق»  قطر 
 ٪٤٠ تعدت  كبيرة  نمو  نسب 
السحب  كــوبــونــات  عـــدد  فـــي 
ــــي تـــــم تــــوزيــــعــــهــــا خــــالل  ــــت ال
فــتــرة الــمــهــرجــان فــضــالً عن 
والفعاليات  المشاركة  حجم 

المصاحبة.
أضــــــاف: أتـــوجـــه بــالــشــكــر 
لـــكـــل الـــمـــؤســـســـات الـــراعـــيـــة 
والــمــشــاركــة فــي الــمــهــرجــان 
إيمانهم  وعلى  دعمهم  على 
بـــأهـــمـــيـــة قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة 
ــــحــــاضــــر قــطــر  بـــالـــنـــســـبـــة ل
ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، كـــمـــا أتـــوجـــه 
إدارة  عــمــل  لــفــريــق  بــالــشــكــر 
الــفــعــالــيــات والــمــهــرجــانــات 
الــســيــاحــيــة عـــلـــى جــهــودهــم 
الــمــتــواصــلــة عــلــى مـــدار الــعــام 
وأحــيــيــهــم عــلــى اســتــمــراريــة 
الـــنـــجـــاح والـــتـــطـــور، وأخـــيـــراً 
من  للجمهور  بالشكر  أتوجه 
ــــــــزوار ألنــهــم  الــمــقــيــمــيــن وال
عــامــل الــنــجــاح الــرئــيــســي في 
كل فعالية تشهدها قطر وإن 
بالنسخة  يستمتعون  اهللا  شاء 
قطر  مهرجان  من  التاسعة 

الدولي لألغذية.

االل اا االلــتتــننــمـــيـــةةللزز زز ــــ تتــــعـــــزز

ى أن
ــة هو
عـعـــااتت

لزوار العبور.
أضـــــــــاف رئـــيـــس
الـــتـــســـويـــق ققققـــــــــــــــــطـطـطـطـــــــــاعع
والــــــتــــــرويــــــج فــي
الالالـــــعـعـــاامـــةة ــــــهـهـهــــيـيـــــئـئـئــــةةة ااالـلـل

تـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــم
المستدامة

ــــــى وأشـــــــــار إل
قــطــاع الــســيــاحــة
أأححــــــــدد االـلـــققــــطـطـــااعع

ً يـــــــومـــــــا  ١١ ويـــــــســـــــتـــــــمـــــــر  ـــــــــــوم  ـــــــــــي ال يــــــنــــــطــــــلــــــق  ــــــــان  ــــــــرج ــــــــه ــــــــم ال

ــــطــــر ــــــة إلـــــــــــــــى ق ــــــاح ــــــي ــــــس ــــــل ــــــــــمــــــــــصــــــــــدرة ل ـــــــــــــــــــــــــواق ال ـــــــــود لـــــــتـــــــنـــــــويـــــــع األس ـــــــــه ج
راشد القريصي
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مهرجان األغذية يدعم رواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطةمهرجان األغذية يدعم رواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة
مشاعل شهبيك مدير المهرجانات والفعاليات في هيئة السياحة:

التاسعة  النسخة  وتنطلق 
اليوم  األغذية  مهرجان  من 
يوًما   ١١ مدى  على  ويستمر 
ويشهد  الفندق،  حديقة  في 
أعــداد  في  زيــادة  المهرجان 
 ٪٣٦ نــســبــتــهــا  الـــمـــشـــاركـــيـــن 
حيث بلغ عددها ١٧٧ جناحاً 
مساحة  على  وتمتد  وعربة، 
هــي  مــــربــــع  مـــتـــر  ألــــــف   ٨٠
للحديقة.  الــكــلــيــة  الــمــســاحــة 
ونـــــظـــــًرا لـــكـــونـــه مـــهـــرجـــان 
في  الوحيد  الــدولــي  األغــذيــة 
نسخة  تــقــدم  فــســوف  قــطــر، 
هــــذا الـــعـــام لــعــشــاق الــطــعــام 
قطر  ســـكـــان  مـــن  والـــطـــهـــي 
وزوارهـــــــــــا أشــــهــــى وأشـــهـــر 
األطــــبــــاق الـــتـــي تُــــعــــرف بــهــا 
والتجارب  العالمية  المطابخ 

الثقافية.
قطر  مــهــرجــان  ــعــتــبــر  ويُ
ـــي لــألغــذيــة هـــو ثــانــي  ـــدول ال
مــهــرجــان تــغــطــي فــعــالــيــاتــه 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــــدولـــــة فــي 
يـــأتـــي  وهـــــــو   ,٢٠١٨ عـــــــام 
من  الماضية  النسخة  عقب 
مــــهــــرجــــان قـــطـــر لــلــتــســوق 
الـــــــــذي انــــطــــلــــق فـــــي يـــنـــايـــر 
الماضي، وشهدت زيادة في 
المبيعات بنسبة ٤٠٪ استناداً 
ــــى إجـــمـــالـــي عــــدد قــســائــم  إل
سحوبات  دخلت  التي  الشراء 
ـــمـــهـــرجـــان الــــــذي اســتــمــر  ال

. كامالً شهراً 

المحلية المزارع  دعم 

الضوء  المهرجان  ويسلط 
القطرية  الــَمــزارع  دور  على 
ورواد  الــمــحــلــيــة  وأســـواقـــهـــا 
في  يعملون  الــذيــن  األعــمــال 
بوابة  من  الغذاء  نقل  مجال 
على  وضــعــه  حتى  الــمــزرعــة 

األطباق. 
كما يسلط مهرجان قطر 

هذا  الضوء  لألغذية  الــدولــي 
المحلية  المقاهي  على  العام 
الــتــي بــاتــت رمـــزاً مــن رمــوز 
الــحــيــاة الــعــصــريــة ووســيــلــة 
ـــــــل الـــــتـــــعـــــارف  مـــــــن وســـــــائ

ـــــمـــــاعـــــي والــــــتــــــبــــــادل  االجـــــت
لعشاق  يُتاح  وسوف  الثقافي. 
الـــقـــهـــوة فـــرصـــة االســتــمــتــاع 
وتذوق  الرائعة  البن  برائحة 

نكهاته. أغنى 

وتـــتـــولـــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
ـــظـــيـــم هــــذه  ـــن لــــلــــســــيــــاحــــة ت

الـــــــــنـــــــــســـــــــخـــــــــة مـــــن 
الـــمـــهـــرجـــان 

بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــعـــديـــد مــن 
الــــشــــركــــاء الــــذيــــن يــمــثــلــون 
عات  قطا

مـــتـــنـــوعـــة تـــشـــمـــل الـــتـــرفـــيـــه 
والـــــضـــــيـــــافـــــة واألطـــــعـــــمـــــة 
والمشروبات في قطر. وقد 
للضيافة،  كــتــارا  اخــتــيــار  تــم 
مالكة  عالمية  شركة  وهــي 

للفنادق  ومشغلة  ومــطــورة 
وتـــتـــخـــذ مـــــن قـــطـــر مـــقـــراً 
ـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــشــريــك  ل
االســـتـــراتـــيـــجـــي لــمــهــرجــان 
قطر الدولي لألغذية ٢٠١٨.

المهرجان  استقطب  وقد 
متاحف  هم  آخرين  شركاء 
مــشــيــرب، وشــبــكــة بـــي إن، 
ومــئــســســة الـــدوحـــة ألفـــالم، 
وجــــمــــعــــيــــة طـــــهـــــاة قـــطـــر، 
 Miniو عسكر،  ومجموعة 
Zoo Events، وشركة ريان 

 .RAW MEللمياه، و
 مــهــرجــان قــطــر الــدولــي 
لألغذية هو مهرجان متعدد 
الـــثـــقـــافـــات ويــحــتــفــي بــتــنــوع 
ــــــــراء عـــــــروض األطـــعـــمـــة  وث
التي  والضيافة  والمشروبات 
تـــزخـــر بــهــا الــــبــــالد. ونـــظـــراً 
على  تــتــواصــل  فــعــالــيــاتــه  ألن 
مــدار عــدة أيــام خــالل فصل 
الربيع، فإن المهرجان يمنح 
فرصة  وزوارهـــا  قطر  أهــل 
رائـــعـــة لــالســتــمــتــاع بــأشــهــى 
األطباق  من  الطعام  أصناف 
الــعــالــمــيــة الــشــهــيــرة وكــذلــك 
األصيلة  المحلية  المأكوالت 
فـــي الــــهــــواء الــطــلــق ووســـط 

خالبة. طبيعية  مناظر 
قطر  مـــهـــرجـــان  ويــشــكــل 
الــدولــي لــألغــذيــة جــــزًءا من 
اســتــراتــيــجــيــة قــطــر الــرامــيــة 
لــتــعــزيــز وتـــنـــويـــع عــروضــهــا 
ـــاهـــا الــســيــاحــيــة، وال  ومـــزاي
ســيــمــا فـــي مـــجـــال الــتــرفــيــه 
وبفضل  والحضري.  العائلي 
الــجــهــود والـــــروح الــتــعــاونــيــة 
القطاعين  من  الشركاء  بين 
الـــعـــام والــــخــــاص، اســتــطــاع 
مكانته  يعزز  أن  المهرجان 
األولــى  نسخته  انــطــالق  منذ 
لــيــصــبــح   ٢٠١٠ عـــــــام  فـــــي 
الفعاليات  أكــثــر  مــن  واحــــداً 
الــــتــــي يـــتـــرقـــبـــهـــا الـــجـــمـــهـــور 
ضــمــن ُرزنــــامــــة الــفــعــالــيــات 
والــمــهــرجــانــات الــســنــويــة في 

قطر.

مــشــاعــل  اآلنــــســــة  قـــالـــت  الــــدوحــــة – [: 
السياحية  والفعاليات  المهرجانات  -مدير  شهبيك 
قطر  مهرجان  أن  للسياحة-  العامة  الهيئة  فــي 
ــرســخ  ــتــاســعــة يُ الـــدولـــي لـــألغـــذيـــة فـــي نــســخــتــه ال
حـــضـــوره ويـــواصـــل نـــمـــوه فـــي عــــدد الــمــشــاركــيــن 
مشيرة  فعالياته،  تغطيها  التي  المساحة  وإجمالي 
لتعزيز  خاصة  أهمية  تولي  السياحة  هيئة  أن  إلى 
والــشــركــات  الــمــحــلــيــيــن  األعـــمـــال  رواد  مــشــاركــة 
الـــمـــتـــوســـطـــة والـــصـــغـــيـــرة فــــي تـــقـــديـــم الــتــجــربــة 
لــزوارهــا،  قطر  توفرها  التي  الفريدة  السياحية 

الطريق  لألغذية  الــدولــي  قطر  مهرجان  ويمهد 
المهرجانات  مجال  في  المبتكرة  المبادرات  أمام 

والفعاليات.
أضــافــت : «يــحــتــفــي مــهــرجــان قــطــر الــدولــي 
لــــألغــــذيــــة بــــتــــنــــوع وثـــــــــراء خــــــيــــــارات األطـــعـــمـــة 
ـــمـــشـــروبـــات الـــتـــي تـــزخـــر بـــهـــا قـــطـــر، وذلـــك  وال
عــبــر تــقــديــم بــاقــة مـــن الـــعـــروض الــحــيــة لــفــنــون 
الواعدة  المواهب  على  الضوء  تسلط  التي  الطهي 
مـــن الـــطـــهـــاة الــمــحــلــيــيــن واألنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة 

المصاحبة». 

تسليط الضوء على دور الَمزارع القطرية وأسواقها المحلية

مهرجان قطر لألغذية يضم ١٧٧ جناحاً وعربة 

ع ع
ق 

ن م ة خ س ن الـــــــــنـــــــــســـــــــخـــــــــة مـــــنال
الـــمـــهـــرجـــان

ت عا عاتقطا والمشروباتوالمشروباتقطا
ك اخــتــيــار  تــم 
شركة وهــي

ــــــات الـــــتـــــي تـــــزخـــــر بــــهــــا قــطــر ــــــشــــــروب ــــــم ـــــة وال ـــــم ـــــع ــــــفــــــاء بــــتــــنــــوع وثــــــــــــراء خـــــــيـــــــارات األط االحــــــت

ــقــافــي ــث ال ـــادل  ـــب ـــت وال االجــتــمــاعــي  ــارف  ــع ــت ــل ل ــة  ــل ــي ــوس ك ــة  ــي ــمــحــل ال ــي  ــاه ــق ــم ال دور  إبــــــراز 
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مهرجان األغذية يحتفي بثراء وتنوع عروض الضيافةمهرجان األغذية يحتفي بثراء وتنوع عروض الضيافة
يشكل جزءًا من استراتيجية قطر لتعزيز عروضها السياحية 

 :] ـ  الـــــــــــــدوحـــــــــــــة 
مــــهــــرجــــان قــــطــــر الــــدولــــي 
لألغذية هو مهرجان متعدد 
الـــثـــقـــافـــات يــحــتــفــي بــتــنــوع 
وثـــــــــراء عـــــــروض األطـــعـــمـــة 
التي  والضيافة  والمشروبات 
ألن  ونظراً  البالد.  بها  تزخر 

مــدار  على  تتواصل  فعالياته 
عدة أيام خالل فصل الربيع، 
فـــإن الــمــهــرجــان يــمــنــح أهــل 
رائعة  فرصة  وزوارهــا  قطر 
لــالســتــمــتــاع بــأشــهــى أصــنــاف 
العالمية  األطباق  من  الطعام 
المأكوالت  وكذلك  الشهيرة 

الــهــواء  فــي  األصيلة  المحلية 
الــــطــــلــــق ووســــــــــط مـــنـــاظـــر 

طبيعية خالبة.
قطر  مـــهـــرجـــان  ويــشــكــل 
الـــدولـــي لــألغــذيــة جــــزًءا من 
اســتــراتــيــجــيــة قــطــر الــرامــيــة 
لــتــعــزيــز وتـــنـــويـــع عــروضــهــا 

ومـــزايـــاهـــا الـــســـيـــاحـــيـــة، وال 
ســيــمــا فـــي مـــجـــال الــتــرفــيــه 
وبفضل  والحضري.  العائلي 
الــجــهــود والــــــروح الــتــعــاونــيــة 
القطاعين  من  الشركاء  بين 
الــــعــــام والـــــخـــــاص، اســتــطــاع 
مكانته  يعزز  أن  المهرجان 

األولــى  نسخته  انــطــالق  منذ 
لــيــصــبــح   ٢٠١٠ عـــــــام  فــــــي 
الفعاليات  أكــثــر  مــن  واحـــــداً 
الــــتــــي يـــتـــرقـــبـــهـــا الـــجـــمـــهـــور 
ضــمــن ُرزنــــامــــة الــفــعــالــيــات 
والــمــهــرجــانــات الــســنــويــة في 

قطر.

- أسماء البحر (شيف كويتية)
- أجاى تشوبرا (شيف هندي شهير)

شبكة   على   معجنات  (شيف  أولسن  آنــا   -
 .F--d Netw-rk

لمطعم  التنفيذي  (الشيف  ليرو  دامين   -
إدام).

- رمزي شويري (شيف لبناني مشهور).
- سليمان القصار (شيف كويتي).

- عائشة التميمي (شيف قطرية ومقدمة 
برامج طهي) .

- فواز العميم (شيف كويتي).
في  كفيفة  متسابقة  (أول  ها  كريستين   -
المتحدة  الـــواليـــات  مــاســتــرشــف  مــســابــقــة 

والفائزة لعام ٢٠١٢).
- ماساهارو موريموتو (الشيف الحديدي).

- مراد بوزوك (شيف تركي).
- نينو لوغارتا (شيف فلبيني مشهور).

- ولفغانغ باك (شيف أمريكي حاصل على 
وليمة  لتحضيره  اشتهر  ميشلين،  نجمة 

ما بعد حفل األوسكار ل٢٤ عاماً) .

مسرح الطهي أبرز فعاليات المهرجان
يعود مسرح الطهي، الفعالية المميزة لمهرجان قطر الدولي لألغذية، ليقدم عروًضا 
من ٤ مساًء حتى ٦ مساًء حول التصوير الفوتوغرافي ومسابقات الطبخ، كما سيستضيف 
مساًء   ١٠:٣٠ وحتى  مساًء   ٦ من   يومياً  العروض  تبدأ  والعالم.  قطر  من  الطهي  نجوم 

بمشاركة:

سوف يمتد المهرجان ليشمل أكثر من ٦٠ مطعًما ومقهى في أنحاء قطر. وسوف 
تقدم هذه األماكن قوائم طعام خاصة بأسعار ثابتة.

فريدة  فــرصــة  الــدوحــة  فــي  نــجــوم  الخمس  فئة  مــن  الــفــنــادق  مــن  مجموعة  تــقــدم 
وتــذوق  الطهي  فــي  تفاعلية  تجربة  خــوض  أجــل  مــن  الطهاة  مشاهير  إلــى  لالنضمام 
الطعام، سعة األماكن محدودة لـ ١٠- ٢٠ فرًدا ، والحجوزات تتم من خالل الفندق أو 

المطعم المستضيف لدرس الطهي.

قائمة طعام مهرجان قطر الدولي لألغذية 

دروس الطهي

المطعمالتاريخ والموعدالشيف
دامين ليرو

الشيف التنفيذي لمطعم إدام
 ١٦ ــــــس  ــــــخــــــمــــــي ال

مارس 
٢ - ٥ مساًء

مطعم إدام
ـــــفـــــن  مــــــتــــــحــــــف ال

االسالمي
ماشورو موريموتو

Food Network شيف على شبكة
الجمعة ١٧ مارس 
خالل وقت الغداء

موريموتو
فندق الموندر يان

آنا أولسن
 Food شبكة  على  معجنات  شيف 

Network

فندق الشيراتون -

أرقام وحقائق عن المهرجان مشاركة متميزة في المهرجان

يقام المهرجان على كامل
مساحة حديقة الفندق 

والتي تبلغ 80,000 متر مربع

16 فندقاً مشاركاً من فئتي األربع 
والخمس نجوم يقدمون أفضل 

تجارب الطهي الفندقي .  

6 شاحنات طعام 

177 مشاركاً (مما يمثل ٪36 زيادة 
عن النسخة السابقة)

9 مشاركين يمثلون 9 دول (المكسيك، إثيوبيا، 
لبنان، الهند، تركيا ، الفلبين، جنوب أفريقيا، 

الواليات المتحدة األمريكية، فيتنام) يقدمون لرواد 
المهرجان تجارب طعام من جميع أنحاء العالم. 

متجر مؤقت لتربة، سوق 
المزارعين التابع لمؤسسة قطر.

  حديقة حيوانات صغيرة

مرافق وتجهيزات 
المهرجان

أنشطة المهرجان الترفيهية اليومية

الخميس 15 مارس – األحد 25 مارسالتواريخ

مواعيد العمل
4 مساًء – 12 صباًحا خالل أيام األسبوع (السبت - األربعاء)  

4 مساًء – 1 صباًحا خالل أيام عطلة نهاية األسبوع (الخميس و الجمعة) 
حديقة الفندق الموقع الرئيسي
الهيئة العامة للسياحةجهة التنظيم

 كتارا للضيافةالشريك االستراتيجي

متاحف مشيرب، وbeIN، ومؤسسة الدوحة لألفالم، وجمعية طهاة قطر، الشركاء اآلخرون
 .RAW ME عسكر، ميني زو إيفنتس، ومياه الريان، و

العروض الحية 
والفقرات 
الثقافية 
المسرح 
الرئيسي 

للمهرجان.

موقف 
سيارات 

يتسع ألكثر 
من 2,500 

سيارة.

61 دورة 
مياه 

تجهيزات خاصة إضافية.
لتسيير الكراسي 

المدولبة وعربات 
األطفال.

منطقة 
سينما 

األطفال.

األلعاب 
النارية من
 8 مساء – 

8:05 مساء 
يومياً  ماعدا 

يوم االفتتاح. 

ميني زو 
«حديقة 
حيوانات 

مصغرة» .

دروس 
لياقة بدنية 

مجانية.
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ــــــدقــــــي ــــــفــــــن ـــــــــقـــــــــطـــــــــاع ال جـــــــــهـــــــــود هــــــيــــــئــــــة الــــــــســــــــيــــــــاحــــــــة تــــــحــــــفــــــز نــــــــتــــــــائــــــــج ال
الـــســـيـــد  أعـــــلـــــن   :] ـ  ــــــدوحــــــة  ال
جيانريكو إسبوزيتو، المدير العام لمنتجع 
المنتجع  مشاركة  عــن  الــدوحــة،  ويستن 
قطر  مهرجان  من  التاسعة  النسخة  في 
الدولي لألغذية، مشيراً إلى أن الفعاليات 
للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  تنظمها  الــتــي 
تساهم في تحفيز نتائج القطاع الفندقي.

ثالثة  يضم  ويستن  منتجع  إن  وقــال: 
مطاعم توفر أكالت متنوعة تناسب 
وتشمل  الــجــنــســيــات،  مختلف 
مــطــعــم ســـيـــزونـــال تــايــســتــس 
والـــــــذي يــــقــــّدم مــجــمــوعــة 
واســـعـــة مـــن الـــمـــأكـــوالت 
العالمية والعربية على 
ــــوم كــمــا  ــــي مـــــــدار ال
للضيوف  يمكن 
االســـتـــمـــتـــاع 
ـــــخ  ـــــطـــــب ـــــال ب
الــــــــــــحــــــــــــي، 
ومــــــطــــــعــــــم 
ســـــابـــــاي تـــاي 
ـــــقـــــّدم  والـــــــــــــــذي ي
الــــمــــأكــــوالت الـــتـــايـــالنـــديـــة 
األصـــيـــلـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
أنــد  رووم  هــنــتــرز  مطعم 

جريل، ويقّدم أطباق اللحوم واألسماك.
وأشــــار جــيــانــريــكــو إســبــوزيــتــو إلـــى أن 
مــنــتــجــع ويــســتــن يـــشـــارك فـــي مــهــرجــان 
قطر الدولي لألغذية من خالل مطعمه 
الــذي  تــاي“  ”ســابــاي  الشهير  التايالندي 
يــقــدم مجموعة واســعــة مــن الــمــأكــوالت 
الــتــايــالنــدّيــة األصــلــيــة الــتــي تــرتــكــز على 
الـــقـــوام والــنــكــهــات مــن الــمــنــاطــق األربـــع 
الـــكـــبـــرى فـــي تـــايـــالنـــد، وتــشــمــل قــائــمــة 
من  واسعة  تشكيلة  تاي“  طعام ”ساباي 
اللحوم  الــمــقــبــالت،  الــحــســاء،  الــســلــطــات، 

والـــمـــأكـــوالت الــبــحــريــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الحلويات. 

للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  أن  وأوضــــح 
تحفيز  في  تساهم  مثمرة  جهوًدا  تبذل 
نـــتـــائـــج الـــقـــطـــاع الـــفـــنـــدقـــي، مــــؤكــــداً أن 
جميع  دعم  على  يحرص  ويستن  منتجع 
والملتقيات  والــفــعــالــيــات  الــمــهــرجــانــات 
والمعارض الدولية التي تنظمها وتشارك 

فيها هيئة السياحة.
منتجع  أن  إسبوزيتو  جيانريكو  وأكــد 
والمقيمين  لــلــمــواطــنــيــن  يــقــدم  ويــســتــن 

والــــســــيــــاح مــــن خـــــالل جــمــيــع مــرافــقــه 
تجربة فريدة تُعنى بصحتهم وعافيتهم 
تصميم  فـــي  ُروعـــــي  حــيــث   ، وراحــتــهــم 
فندق ومنتجع ويستن تقديم كل ما يلزم 
الــضــيــوف مــن ســبــل الــراحــة والــرفــاهــيــة 

والعافية.
يتميز  ويستن  منتجع  أن  إلــى  وأشـــار 
وبذلك  محمود  بن  في  الفريد  بموقعه 
يسهل الوصول ألهم األماكن في الدوحة 
مطار  عــن  فقط  دقيقة   ٢٠ يبعد  حيث 
حــمــد الـــدولـــي، وبــالــقــرب مـــن منطقة 

الخليج الغربي، وسوق واقف والكورنيش، 
أهمية  يبرز  المنتجع  موقع  أن  موضحاً 

منطقة بن محمود التاريخية.
ويضم فندق ومنتجع ويستن الدوحة 
الذي تديره ماريوت العالمية، ٣٦٤ غرفة 
وجــنــاًحــا، وفــيــال ذات مــســاحــات واســعــة 
الجناح  إلــى  باإلضافة  عــصــري،  وديــكــور 
مربًعا،  متًرا   ٣٤٧ مساحة  على  الرئاسي 
وتــطــل الــغــرف والــفــيــالت واألجــنــحــة إما 
على  أو  الــــدوحــــة  مــديــنــة  شــــــوارع  عــلــى 

حديقة الفندق. 

منتجع ويستن يشارك في مهرجان األغذيةمنتجع ويستن يشارك في مهرجان األغذية
جيانريكو إسبوزيتو المدير العام:

• •
جيانريكو 
إسبوزيتو

• •
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كتارا للضيافة شريكاً استراتيجياً في تنظيم مهرجان األغذيةكتارا للضيافة شريكاً استراتيجياً في تنظيم مهرجان األغذية
الشركة تدعم رؤية الدولة لالرتقاء بالقطاع السياحي

يــشــكــل   :] ـ  الـــــــدوحـــــــة 

لألغذية  العالمي  قطر  مهرجان 

خـــــطـــــوة مـــــحـــــوريـــــة فــــــي إطــــــار 

أواصر  لتعزيز  المبذولة  الجهود 

ـــتـــعـــاون بـــيـــن كــــتــــارا لــلــضــيــافــة  ال

لتحقيق  للسياحة  العامة  والهيئة 

واالرتقاء  الدولة  رؤية  طموحات 

بــمــكــانــة الــقــطــاع الــســيــاحــي على 

العالمية. الخريطة 

وقــــــال ســــعــــادة الـــشـــيـــخ نــــواف 

بـــن جـــاســـم بـــن جــبــر آل ثــانــي، 

كتارا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

نــكــون  أن  «يـــســـرنـــا   : لــلــضــيــافــة 

الــشــريــك االســتــراتــيــجــي وداعــًمــا 

العالمي  قطر  لمهرجان  أساسًيا 

هذه  باستضافة  وذلــك  لألغذية 

الــفــعــالــيــة فــــي حـــديـــقـــة الــفــنــدق 

للعام الثاني على التوالي، وتمتد 

حديقة الفندق على مساحة ٨٠ 

ألـــف مــتــر مــربــع، وتــوفــر أكثر 

من ٢٥٠٠ موقف للسيارات».

ــــــــى أن  وأشــــــــــــار ســـــعـــــادتـــــه إل

يتمتع  لــألغــذيــة  قــطــر  مــهــرجــان 

بــســمــعــة مــتــمــيــزة عــلــى الــصــعــيــد 

الـــــدولـــــي لــــريــــادتــــه فــــي تــقــديــم 

تجارب استثنائية سمحت للزوار 

المأكوالت  ثقافة  على  بالتعرف 

واستقطب  والمحلية،  العالمية 

اهتماًما متزايًدا من قبل الخبراء 

جميع  مـــن  األغــــذيــــة  قـــطـــاع  فـــي 

لعب  مــن  مكنته  الــعــالــم،  أنــحــاء 

النمو  تــعــزيــز  فــي  مــحــوري  دور 

والتنويع االقتصادي لدولة قطر، 

وذلـــك تــمــاشــًيــا مــع رؤيـــة الــدولــة 

لعام ٢٠٣٠.

وأوضـــــــــــــح الـــشـــيـــخ 

بن  جاسم  بن  نــواف 

أن  ثــــانــــي،  آل  جـــبـــر 

تدعم  لــلــضــيــافــة  ــارا  كــت

مبادرات الهيئة العامة 

للسياحة وذلك بهدف تعزيز نمو 

بــأن  الــقــطــاع الــســيــاحــي ، مــنــوهــاً 

على  تعتمد  للضيافة  كتارا  رؤيــة 

الضيافة  قطاع  في  تغيير  إحداث 

مـــن خـــالل اســتــثــمــارات الــشــركــة 

المستمر  واالبتكار  االستراتيجية 

لــألجــيــال  مــتــمــيــز  إرث  وتــــــرك 

القادمة“ .

كــــتــــارا  أن  ســـــعـــــادتـــــه  وأكـــــــــد 

تعكس  أن  مــن  تمكنت  للضيافة 

تــعــزيــز مــكــانــتــهــا كــشــركــة رائـــدة 

فــــي قــــطــــاع الــضــيــافــة 

قطر،  لــدولــة  المحلية 

كـــمـــا أســـهـــمـــت خــطــط 

ـــــشـــــركـــــة الـــتـــوســـعـــيـــة  ال

الــخــارج  فــي  المستمرة 

فــــي االرتــــــقــــــاء بــمــكــانــة 

مشيراً   ، للضيافة  كتارا 

إلى أن خطط التجديد 

والبرنامج  الــجــاريــة 

تحقيق  في  سيسهم  االستثماري 

الــمــزيــد مــن الــنــمــو فــي الــســنــوات 

القادمة.

السياحة يدعم  المهرجان 

ومـــن جــانــبــه قـــال الــســيــد حمد 

التنفيذي  الرئيس  المال،  عبداهللا 

لمن  «إنـــه  للضيافة:  كــتــارا  لــدى 

الهيئة  مع  التعاون  فخرنا  دواعي 

العامة للسياحة لتنظيم مهرجان 

قطر الدولي لألغذية في نسخته 

الــتــاســعــة الـــذي يــقــام فــي حديقة 

مساحة  عــلــى  تمتد  الــتــي  الــفــنــدق 

أكثر  وتضم  مربع،  متر  ألف   ٨٠

من  مــربــع  مــتــر  ألـــف   ٣٤٫٥ مــن 

المساحات الخضراء، ومناطق 

الــلــعــب لـــألطـــفـــال والـــمـــرافـــق 

والــــــخــــــدمــــــات الــــمــــتــــنــــوعــــة، 

باإلضافة إلى أكثر من ٢٥٠٠ 

للسيارات».مـــــوقـــــف 

عــلــيــنــا  يــخــفــى  «وال  أضـــــــاف: 

األغذية  قطاع  يلعبه  الذي  الــدور 

من  والسياح  الــزوار  اجــتــذاب  في 

الراغبين  العالم  أقطار  مختلف 

الشعوب  تــراث  على  التعرف  في 

بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــه وعــنــاصــره، 

وتــــــذوق بــعــض الـــمـــأكـــوالت مــن 

الــمــطــابــخ الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة، 

للضيافة  كــتــارا  تــحــرص  ولــذلــك 

المطاعم  بخدمات  االرتقاء  على 

يتماشى  بما  فنادقها  جميع  فــي 

مع استراتيجية الشركة» .

بالفعاليات غنية  رُزنامة 

وتــــــــوجــــــــه الـــــــمـــــــال بــــالــــشــــكــــر 

والــتــقــديــر لــكــل مـــن ســـاهـــم في 

نــجــاح لــمــهــرجــان قــطــر الــعــالــمــي 

ــــــقــــــاء بــمــكــانــتــه  لـــألغـــذيـــة واالرت

قائمة  على  متميزاً  حدثاً  ليصبح 

دولة  تستضيفها  التي  الفعاليات 

قـــطـــر ســـنـــويـــاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 

كبير  عـــدًدا  تحتضن  قطر  دولـــة 

مـــن الـــمـــهـــرجـــانـــات والـــمـــعـــارض 

على  الــرائــدة  األعــمــال  وفعاليات 

مدار العام ما يدعم بدوره نتائج 

الضيافة. قطاع 

وأشـــار إلــى أن قــطــاع األغــذيــة 

لقطاع  األســـاســـي  الــمــقــوم  يعتبر 

يكون  ولــن  والــضــيــافــة،  السياحة 

الــذي  الــنــجــاح  تحقيق  بــمــقــدورنــا 

القطاع  هذا  إيالء  دون  إليه  نصبو 

اهـــتـــمـــامـــاً خــــاصــــاً يــــراعــــي أعــلــى 

معايير الجودة والتميز، وبالتالي 

تـــوفـــيـــر تـــجـــربـــة مــتــمــيــزة تــلــبــي 

تــطــلــعــات الــــــزوار لــتــبــقــى ذكـــرى 

خالدة في مخيلتهم.

وقال المال : ”توفير المأكوالت 

وضــمــان  الــعــالــيــة  الــــجــــودة  ذات 

ســالمــتــهــا يــثــري تــجــربــة الــنــزالء 

لشركة  التابعة  الفنادق  جميع  في 

باستمرار  ونعمل  للضيافة،  كتارا 

تواكب  جــديــدة  سبل  إيــجــاد  على 

لتحسين  الــعــالــمــيــة  االتـــجـــاهـــات 

التي  باألطعمة  الخاصة  عروضنا 

سواء  الفنادق،  جميع  في  نقدمها 

المطاعم  مع  شراكتنا  خــالل  من 

الرائدة،  التجارية  العالمات  ذات 

مجموعة  قــبــل  مــن  الــمــقــدمــة  أو 

من الطهاة المحترفين“ .

للضيافة  كــتــارا  أن  إلــى  وأشـــار 

تــــواصــــل تـــوســـعـــاتـــهـــا فــــي الـــســـوق 

المحلي استعداداً الستضافة دولة 

إلى  ٢٠٢٢، مشيراً  قطر مونديال 

أن الشركة تجرى تنفيذ عدد من 

الــمــشــروعــات الــفــنــدقــيــة الــرائــدة 

وليس  المثال  سبيل  على  ومنها 

الــحــصــر أبــــراج كــتــارا فــي مدينة 

لـــوســـيـــل، مــجــمــع شـــاطـــئ ســلــوى 

منتجع  إلـــى  بــاإلضــافــة  الـــدوحـــة، 

وسبا المسيلة الدوحة.

ــــــــارا لـــــلـــــضـــــيـــــافـــــة وهــــــيــــــئــــــة الــــســــيــــاحــــة  ــــــــت ـــــمـــــر بــــــيــــــن ك ــــــــاون مـــــث ــــــــع ــــــــال: ت ــــــــم حــــــمــــــد ال

ـــه الـــعـــالـــمـــيـــة ـــت ـــان ـــك ـــــرســـــخ م ـــة وي ـــي ـــائ ـــن ـــث ـــت ـــــجـــــارب اس ــــدم ت ــــق ــــمــــهــــرجــــان ي ـــــن جـــــاســـــم: ال ــــــــواف ب الــــشــــيــــخ ن

حمد عبداهللا المال الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني



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.
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