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سياحة سياحة 
وطيرانوطيران

الــعــامــة  الــهــيــئــة  أعــلــنــت  ـ [:  الــــدوحــــة 
للسياحة عن مضاعفة مدة النسخة الرابعة من 
مهرجان صيف قطر، والذي يقام تحت شعار 
الفعاليات  كبرى  مــن  ويعتبر  صيفك»،  «لـــّون 
الــســيــاحــيــة الـــتـــي تــحــتــفــي بـــعـــروض قــطــر في 
العائلي  والترفيه  والتجزئة  الضيافة  مجاالت 
في شتى أرجاء البالد.  وسوف تتجاوز فعاليات 
فيما  لتتواصل  المعتادة  الشهر  فترة  المهرجان 
بــيــن عــيــدي الــفــطــر واألضـــحـــى الــمــبــاركــيــن. 
التسوق  عــروض  تنطلق  أن  المقرر  ومــن 
الــتــرويــجــيــة قــبــل الــعــيــد بــبــضــعــة أيـــام، 
فرصة  للمتسوقين  تتاح  حتى  وذلك 
التسوق  عـــروض  مــن  االســتــفــادة 
الكبيرة استعداداً الستقبال عيد 

الفطر.
يــشــهــد  أن  الـــمـــقـــرر  ومـــــن 
 ٢٠١٧ قطر  صيف  مهرجان 
ــــر عـــــــدد مــن  مــــشــــاركــــة أكــــب
ـــقـــدم ٧٧  الــــفــــنــــادق، حـــيـــث ت
منشأة فندقية عروضا للزوار 

ما  الــمــهــرجــان،  إقــامــة  مــدة  طـــوال  والمقيمين 
يمثل زيادة قدرها ٣٧٪ عن العام الماضي.

قطاع  رئيس  اإلبــراهــيــم،  حسن  السيد  وقــال 
للسياحة:  الــعــامــة  الــهــيــئــة  فــي  الــســيــاحــة  تنمية 
تعمل الهيئة العامة للسياحة على تحقيق تنمية 
مــســتــدامــة فـــي قــطــر بــمــا يــحــولــهــا إلــــى وجــهــة 
عميقة،  ثقافية  جـــذور  ذات  عالمية  سياحية 

والتطوير  والتنظيم  التخطيط  إلــى  بــاإلضــافــة 
إلى  يهدف  مستدام  سياحي  لقطاع  والــتــرويــج 
والتنمية  االقتصادي  النمو  تحقيق  في  اإلسهام 
دخــول  إجــــراءات  بتسهيل  ونلتزم  المجتمعية. 
أو  سياحية  بواخر  متن  على  كانوا  ســواء  الــزوار 

قادمين عبر صالة المسافرين العابرين».
أضاف: لقد بدأنا بالفعل مع بداية عام ٢٠١٧ 

في جني ثمار الجهود التي بذلناها واألسس التي 
والفعاليات  المهرجانات  إطــالق  في  أرسيناها 
الجديدة، وذلك مع النسخة األولى من مهرجان 
تسوق  مــهــرجــان  أول  كــان  الـــذي  للتسوق  قطر 
الوقت  في  ونستعد  البالد،  في  السياح  يستهدف 

الراهن إلطالق مهرجان صيف قطر.

ص ٢ ـ ٥

مهرجان صيف قطر يضاعف فعالياته وعروضهمهرجان صيف قطر يضاعف فعالياته وعروضه
يمتد من عيد الفطر إلى األضحى

تـــتـــواصـــل   :] ـ  الــــــدوحــــــة 
إنـــجـــازات مــطــار حــمــد الــدولــي في 
عام ٢٠١٧، فقد حصد مؤخرا أعلى 
كسادس  العالمية  للمطارات  ترتيب 
أفــضــل مــطــار عــلــى مــســتــوى العالم 
للحصول  يسعى  الذي  التصنيف  في 
”الخمس  فئة  وهو  مطار  كل  عليه 
تراكس  سكاي  تنظمه  الذي  نجوم“ 

الــتــابــعــة لــمــعــهــد الـــطـــيـــران ومــقــره 
ــــك جـــائـــزة  ــــدن، وكــــذل ــــن مـــديـــنـــة ل
الــمــعــيــار الــذهــبــي الــعــالــمــي فــي نقل 
تصنيفات  فــي  الــمــســافــريــن  صـــوت 
وأصبح  الطيران،  وشركات  المطار 
في  مطار  أول  الدولي  حمد  مطار 
الــشــرق األوســــط يحصل عــلــى هــذا 

اللقب. 

وقــــــال الـــمـــهـــنـــدس بـــــدر مــحــمــد 
للعمليات  التنفيذي  الرئيس  المير 
في مطار حمد الدولي: إنه لشرف 
حمد  مطار  يحصل  بــأن  لنا  عظيم 
الــــدولــــي عــلــى الــمــرتــبــة الــســادســة 
بفضل  العالم  مــطــارات  أفضل  بين 
تــصــويــت الــمــســافــريــن. لــقــد تــقــدم 
تــصــنــيــفــنــا خـــــالل األربــــــــع ســـنـــوات 

الــمــاضــيــة مـــن الـــمـــركـــز الــخــامــس 
في  السادس  المركز  إلى  والسبعين 
وهذا  للمطارات،  العالمي  التصنيف 
دليل واضح على التزامنا باستمرار 
فــــي تــحــســيــن خـــدمـــاتـــنـــا وتــطــويــر 
احتياجات  تلبية  وكــذلــك  مرافقنا 

عمالئنا. 

ص ٦ ـ ٩

مطار حمد الدولي يواصل مسيرة اإلنجازات
حصل على جوائز عالمية مرموقة 

الهيئة  خــطــط  تــرتــكــز  ـ [:  الــدوحــة 
الــعــامــة لــلــطــيــران الــمــدنــي عــلــى الــخــطــوط 
الهيئة  استراتيجية  ترسيها  التي  العريضة 
تؤسس  التي  والمرحلية  السنوية  وخططها 
لمستقبل قطاع الطيران المدني في الدولة، 

قطر  رؤيــة  وتطلعات  أهـــداف  يخدم  بما 
الوطنية ٢٠٣٠، ويواكب مستوى النمو 
الذي تشهده كافة قطاعات االقتصاد 

الــــوطــــنــــي ويـــــؤمـــــن احـــتـــيـــاجـــات 
ستحمله  ومــا  المقبلة  المرحلة 
مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات وفـــعـــالـــيـــات 

عالمية.
وقال سعادة السيد عبد اهللا 

السبيعي،  تركي  ناصر  بن 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 

لـــلـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي: 
بــــدعــــم مـــــن رؤيـــــة 

حــــضــــرة صــاحــب 
الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
«حفظه اهللا»، تدرك الهيئة العامة للطيران 
في  ودوره  الــطــيــران  قــطــاع  مكانة  الــمــدنــي 
مــكــونــات االقـــتـــصـــاد الــقــطــري لــمــا يــقــدمــه 
النمو  عجلة  دفــع  فــي  تساهم  إمــكــانــات  مــن 
االقتصادي عبر خلق فرص 
عــمــل جـــديـــدة، وتــســهــيــل 
حركة التجارة العالمية 
القطاعات  وتحفيز 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 

الحيوية.

ص ١٠ و١٢

خطط الطيران المدني
تواكب رؤية قطر ٢٠٣٠ 

قطر رؤيــة  وتطلعات  أهـــداف  يخدم  بما 
٢٠٣٠، ويواكب مستوى النمو الوطنية
الذي تشهده كافة قطاعات االقتصاد
الــــوطــــنــــي ويـــــؤمـــــن احـــتـــيـــاجـــات
ستحمله  ومــا  المقبلة  المرحلة 
اســـتـــحـــقـــاقـــات وفـــعـــالـــيـــات  مــــن

عالمية.
وقال سعادة السيد عبد اهللا 

السبيعي،  تركي  ناصر  بن 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 

لـــلـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي:
بــــدعــــم مـــــن رؤيـــــة
حــــضــــرة صــاحــب 

الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 

عبر خلق فرص االقتصادي
عــمــل جـــديـــدة، وتــســهــيــل
حركة التجارة العالمية
القطاعات وتحفيز 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة

الحيوية.

و١٢ ص١٠

كـــتـــارا  تــمــكــنــت   :] ـ  الـــــدوحـــــة 
لــلــضــيــافــة، الــشــركــة الــتــي تــمــلــك وتــديــر 
وتـــــــطـــــــور مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــفــــنــــادق 
والمنتجعات الفاخرة عالمياً، من تحقيق 
العديد من النجاحات، األمــر الــذي يبرز 
أجل  مــن  والمستمرة  الــبــارزة  إنجازاتها 
الــمــســاهــمــة فـــي نــهــضــة قــطــر ونــمــوهــا، 
وتطوير قطاع الضيافة القطري ليواكب 

ــــــك مــــن خـــالل  الـــقـــطـــاع الـــعـــالـــمـــي، وذل
في  المميزة  الفنادق  وتطوير  االستثمار 
واستقبلت  الرئيسية.  العالمية  الوجهات 
شركة كتارا للضيافة عام ٢٠١٧ بمحفظة 
عالية الجودة من األصول الفاخرة، حيث 
برنامجها  خـــالل  مـــن  تــوســعــهــا  تـــواصـــل 
في  واالســتــثــمــار  للتطوير  االستراتيجي 
أكثر الفنادق جودًة في قطر، بينما تقوم 

الشهيرة  الــفــنــادق  مــن  أصــولــهــا  بتوسيع 
أنحاء  جميع  فــي  الرئيسية  األســــواق  فــي 
كبيراً  تقدماً  الشركة  حققت  كما  العالم. 
في تجديد الفنادق القائمة وإنشاء فنادق 
ـــدة، وتــتــطــلــع كـــتـــارا لــلــضــيــافــة إلــى  جـــدي
اإلعالن عن تحقيق المزيد من اإلنجازات 

خالل العام الجاري.

ص ١٤ و١٥

كتارا للضيافة تمتلك وتدير
أرقى الفنادق والمنتجعات 

برعايةبرعاية

حسن 
إالبراهيم 

عبد اهللا بن ناصر عبد اهللا بن ناصر 
تركي السبيعي تركي السبيعي 



ســـياحــة وطــيرانســـياحــة وطــيراناألحد 2 رمضان 1438 هـ - 28 مايو 2017 م ٢٢

إطالق استراتيجية السياحة سبتمبر المقبلإطالق استراتيجية السياحة سبتمبر المقبل
بعد مراجعتها  خالل المرحلة القادمة بالتعاون مع شركاء الهيئة في القطاعين العام والخاص

أعلنت الهيئة العامة للسياحة 
مراجعة  لعملية  إطــالقــهــا  عــن 
الوطنية  لالستراتيجية  شاملة 
ــــقــــطــــاع الـــــســـــيـــــاحـــــة، وذلــــــك  ل
بالتعاون مع شركائها المعنيين 
والخاص.  العام  القطاعين  في 
وتــــتــــضــــمــــن هـــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
ســلــســلــة واســـعـــة مـــن الــلــقــاءات 
المباشرة مع صانعي السياسات 
الرئيسيين  الـــقـــرار  ومــتــخــذي 
منتديين  عن  فضالً  البالد،  في 
يــجــمــعــان الـــشـــركـــاء الــمــعــنــيــيــن 
ه  تُوجَّ وســوف  القطاعات.  عبر 
الـــدعـــوة أيـــضـــاً لــلــعــامــة لـــإلدالء 
بـــــآرائـــــهـــــم والــــمــــســــاهــــمــــة فــي 
هــــذا الـــشـــأن عــبــر ســلــســلــة من 

استطالعات الرأي. 
 ويــــأتــــي هـــــذا اإلعــــــــالن فــي 
أعــــــقــــــاب الــــتــــوجــــيــــهــــات الـــتـــي 
الــوزراء  رئيس  معالي  أصدرها 
عبداهللا  الشيخ  الداخلية  وزيــر 
ـــيـــفـــة آل  بــــــن نـــــاصـــــر بــــــن خـــل
شاملة  مــراجــعــة  بـــإجـــراء  ثــانــي 
لقطاع  الوطنية  لالستراتيجية 
بـــالـــشـــراكـــة   ،٢٠٣٠ الـــســـيـــاحـــة 
والجهات  الــخــاص  الــقــطــاع  مــع 

المعنية في الجهاز الحكومي.
 وقال السيد حسن اإلبراهيم، 

رئيس قطاع تنمية السياحة في 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة: في 
ظــل الــمــتــغــيــرات الــراهــنــة التي 
يــشــهــدهــا الــــواقــــع االقـــتـــصـــادي 
القيادة  ارتـــأت  ودولــيــاً،  محلياً 
خــطــوات  تــتــخــذ  أن  الــقــطــريــة 
دور  تحفيز  شأنها  من  جديدة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي تــطــويــر 
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة األخـــرى 

لالقتصاد الوطني.

صناعة  تعززت  لقد  أضــاف: 
الــســيــاحــة فـــي قــطــر وتــغــيــرت 
جــــذريــــاً عــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 
نمضي  إذ  ونــحــن   .٢٠١٤ عـــام 
ُقــــــدمــــــاً عــــلــــى طــــريــــق تــنــمــيــة 
علينا  يجب  السياحي،  الــقــطــاع 
الــعــوامــل  هـــذه  جميع  نــأخــذ  أن 
ألي  ونستجيب  االعــتــبــار  بعين 
تغييرات يقتضيها النهج الجديد 
لنا كمؤسسة وكدولة، من أجل 

بناء قطاع سياحي مزدهر.

رؤية ٢٠٣٠

وأشــــــار اإلبـــراهـــيـــم إلــــى أنــه 
العام  من  سبتمبر  شهر  بحلول 
الجاري، نعتزم استكمال عملية 
الــتــشــاور واالنــتــهــاء مــن إجـــراء 
عملية مراجعة شاملة ودقيقة 
لالستراتيجية بما يضمن وضع 
على  القطرية  السياحة  صناعة 
تحقيق  نحو  الصحيح  مسارها 

 ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيـــــة 
بــمــا تــعــكــس احـــتـــيـــاجـــات قطر 

وشعبها.
ـــئـــة الـــعـــامـــة  ـــهـــي ـــع ال ـــطـــل ـــت وت
ســبــتــمــبــر   ٢٧ لـــيـــوم  لــلــســيــاحــة 
يـــوم  يــــصــــادف  الـــــــذي   ،٢٠١٧
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالـــمـــي، لــيــكــون 
االستراتيجية  إلطـــالق  مــوعــداً 
أن  المقرر  ومن  تحديثها.  بعد 
تــســتــضــيــف قــطــر االحـــتـــفـــاالت 

العالمي  السياحة  بيوم  الخاصة 
من  سلسلة  تشهد  ســـوف  الــتــي 
بالدور  تحتفي  التي  الفعاليات 
االقــــــتــــــصــــــادي واالجــــتــــمــــاعــــي 
للسياحة  يمكن  الذي  والثقافي 
تــحــت  وذلــــــك  بــــه  تــضــطــلــع  أن 
شــعــار «الــســيــاحــة الــمــســتــدامــة - 

أداة للتنمية».
ـــعـــامـــة  ـــة ال ـــئ ـــهـــي ـــــت ال  وكـــــان
عــام  فــي  أطــلــقــت  قــد  للسياحة 
الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة   ٢٠١٤
ــــتــــي  ــــقــــطــــاع الـــــســـــيـــــاحـــــة، وال ل
تستهدف تطوير قطاع سياحي 
مــســتــدام يــحــتــفــي بــكــنــوز قطر 
والثقافية،  الطبيعية  السياحية 
ويساعد في تنويع موارد الدخل 
ككل  القطاع  مساهمة  وتعزيز 
بحلول  القطري  االقتصاد  فــي 

عام ٢٠٣٠.  
االستراتيجية  هــذه  وتحدد   
الــذي  السياحية  التنمية  مــســار 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مـــــــــــوارد قــطــر 
ومــــقــــومــــاتــــهــــا فــــــي مــــجــــاالت 
األعمال،  فعاليات  هي  رئيسية 
والتراثية،  الثقافية  والسياحة 
ــتــرفــيــه الــحــضــري  وســـيـــاحـــة ال
االستجمام  وسياحة  والعائلي، 

والرياضة.

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

مـحـــمـــد عــــالم

مدير اإلعالنات والتسويق

جيمس جون

التحرير

عاطـف الجـبالي

اإلخراج الفني والتنفيذ

شـريف أديـب

إدارة اإلصدارات الخاصة

تليفون  ٤٤٤٦٦٥٣٩

فاكس:  ٤٤٢٣٠٠٨٠

طبعت بمطابع

ســـياحــة وطيرانســـياحــة وطيران

الخطوط  أطلقت   :] ـ  الــدوحــة 
الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة 
للمسافرين  الــدوحــة  فــي  الــتــوقــف  بــاقــة 
حمد  مطار  عبر  العابرين ”الترانزيت“ 
الدولي، والتي تهدف إلى الترويج لقطر 
الدوليين،  للمسافرين  سياحية  كوجهة 
الفرصة  قطر“   مبادرة ”+  تتيح  حيث 
الســتــكــشــاف الـــدوحـــة واالســـتـــفـــادة من 
إقامة مجانية في مجموعة من الفنادق 
تأشيرة  إصــدار  إلى  باإلضافة  الفاخرة، 

العبور مجاناً. 
حملة  مــن  كجزء  الباقة  هــذه  وتــأتــي 
واســعــة والــتــي تــهــدف إلـــى حـــّث جميع 
التوقف  إلــى  الوطنية  الناقلة  مسافري 

في دولة قطر، وذلك من خالل إضافة 
الدوحة ضمن برنامج عطلتهم. 

وبإطالق هذا العرض من قبل الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة والـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــقــطــريــة ســــوف يــتــمــكــن الــمــســافــرون 
العابرون هذا الصيف من اكتشاف جانب 
مـــن الــمــعــالــم الــســيــاحــيــة فـــي الـــدوحـــة، 
بين  توقفهم  فــتــرة  تحويل  عند  وذلـــك 
الـــرحـــالت إلـــى إقـــامـــة فـــي أحـــد فــنــادق 
األربـــعـــة والــخــمــســة نــجــوم فــي الــدوحــة 

بدون أي تكاليف إضافية. 
ويـــدعـــو الـــعـــرض جــمــيــع الــمــســافــريــن 
القطرية  الــجــويــة  الــخــطــوط  مــتــن  عــلــى 
إلى إضافة الدوحة إلى جدول عطلتهم 

واالســـتـــفـــادة مـــن إقـــامـــة لــلــيــلــة واحـــدة 
في مجموعة مختارة من أفضل  مجاناً 
فـــنـــادق األربـــعـــة والــخــمــســة نـــجـــوم في 

العاصمة الدوحة.
وبــإمــكــان الــمــســافــريــن عــبــر الــدوحــة 
أكثر  لالستفادة  إقامتهم  فترة  تمديد 
المعالم  مختلف  وزيــــارة  رحلتهم  مــن 
الـــســـيـــاحـــيـــة فـــــي قــــطــــر، وذلــــــــك عــنــد 
االستفادة من إقامة لليلة واحدة مجاناً 
للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  مـــن  مــقــّدمــة 
والناقلة الوطنية أو اإلقامة لليلة أخرى 

مقابل ٥٠ دوالرا. 
ولــلــمــســافــريــن حــريــة االخــتــيــار بين 
ــفــنــادق، بــمــا فــي ذلــك  مــجــمــوعــة مــن ال

فــــورســــيــــزونــــز ومـــــــاريـــــــوت مـــاركـــيـــز 
ـــــكـــــس روتــــانــــا.  وراديــــــســــــون بـــلـــو وأوري
ـــبـــرنـــامـــج، الـــمـــتـــاح خـــالل  وســيــعــطــي ال
للمسافرين  الــفــرصــة  الــصــيــف،  فــصــل 
الســتــكــشــاف الــدوحــة عــن طــريــق حجز 
جوالت في المدينة أو مغامرات سفاري 
في الصحراء أو عشاء تقليدي على متن 
ليحظى  الــتــقــلــيــديــة،  الــــقــــوارب  إحـــــدى 
الضيافة  كــرم  عــن  بلمحة  الــمــســافــرون 
الـــعـــربـــيـــة األصــــيــــلــــة، بـــفـــضـــل بـــرنـــامـــج 

”اكتشف قطر».
يتعين  الــعــرض،  هــذا  مــن  لالستفادة 
عــلــى الــمــســافــريــن حــجــز رحــالتــهــم عن 
للخطوط  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  طــريــق 

الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة، واخـــتـــيـــار ”مــــدن 
مـــتـــعـــددة“، ثـــم اخــتــيــار الــفــنــدق الـــذي 
تأكيد  اســتــالم  بعد  فيه  اإلقــامــة  يـــوّدون 

الرحلة. 
التأشيرة  طلب  تقديم  أن  إلى  ويشار 
للمسافرين  ومتاح  مجاني،  االلكتروني 
الدوحة  فــي  توقف  فترة  لديهم  الــذيــن 
على  ســاعــة  و٩٦  ســـاعـــات  خــمــس  بــيــن 
جميع درجـــات الــســفــر: الــدرجــة األولــى 
ودرجــــــــة رجـــــــال األعـــــمـــــال والــــدرجــــة 
التزام  العرض  هــذا  ويعكس  السياحية، 
مكان“،  كل  إلى  ”معاً  بشعارها  الناقلة 
المزيد  استعراض  المسافرين  وبإمكان 
خالل  مــن  المتاحة  التوقف  بــاقــات  مــن 

”اكتشف قطر».
وتـــم إطـــالق هـــذا الــعــرض مــع الهيئة 
الشركة  إنــشــاء  بفضل  للسياحة  الــعــامــة 
قبل  مـــن  الـــوجـــهـــات  إلدارة  الـــجـــديـــدة 
الخطوط الجوية القطرية، والتي تحمل 
هـــذا  أن  قـــطـــر“حـــيـــث  اســـــم ”اكـــتـــشـــف 
من  مجموعة  من  واحــداً  يعتبر  العرض 
الــمــبــادرات الــتــي سيتم إطــالقــهــا خــالل 
األشهر القادمة لجذب المزيد من الزوار 
إلى دولة قطر. وتتطلع الناقلة القطرية 
في  المتنامية  السياحة  حركة  دعــم  إلــى 
الــعــرض  هـــذا  تصميم  تــم  بينما  قــطــر، 
قطر“  حملة ”بلس  إطالق  مع  ليتزامن 

من الهيئة العامة للسياحة.  

مبادرة مبادرة ««+ قطر+ قطر»» تستقطب مسافري الترانزيت تستقطب مسافري الترانزيت
تشمل إقامة فندقية وتأشيرة عبور مجانية 
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مهرجان الصيف يضاعف فعالياته وعروضهمهرجان الصيف يضاعف فعالياته وعروضه
يمتد من عيد الفطر إلى األضحى

عـــــــائـــــــلـــــــي ــــــــــــاط  ــــــــــــش ن عـــــــائـــــــلـــــــي  ــــــــــــاط  ــــــــــــش ن  ١٠٠١٠٠ تــــــــــضــــــــــم  ــــــــة  ــــــــي ــــــــه ــــــــي ــــــــرف ــــــــت ال ــــــــــمــــــــــديــــــــــنــــــــــة  تــــــــــضــــــــــم ال ــــــــة  ــــــــي ــــــــه ــــــــي ــــــــرف ــــــــت ال ــــــــــمــــــــــديــــــــــنــــــــــة  ال

لــــــــلــــــــزوار عــــــــــــروضــــــــــــاً  تــــــــقــــــــدم  ــــــة  ــــــي ــــــدق ــــــن ف ـــــــشـــــــآة  مـــــــن لــــــــلــــــــزوار  عــــــــــــروضــــــــــــاً  تــــــــقــــــــدم  ــــــة  ــــــي ــــــدق ــــــن ف ـــــــشـــــــآة  مـــــــن  ٧٧٧٧ ــــــك:  ــــــي ــــــب ــــــه ش ــــــك: مـــــــشـــــــاعـــــــل  ــــــي ــــــب ــــــه ش مـــــــشـــــــاعـــــــل 

الدوحة ـ [: أعلنت الهيئة العامة 
النسخة  مـــدة  مــضــاعــفــة  عـــن  لــلــســيــاحــة 
الـــرابـــعـــة مـــن مـــهـــرجـــان صــيــف قــطــر، 
والذي يقام تحت شعار ”لّون صيفك“، 
السياحية  الفعاليات  كبرى  من  ويعتبر 
التي تحتفي بعروض قطر في مجاالت 
الضيافة والتجزئة والترفيه العائلي في 

شتى أرجاء البالد. 
المهرجان  فعاليات  تتجاوز  وســوف 
فــتــرة الــشــهــر الــمــعــتــادة لــتــتــواصــل فيما 
بين عيدي الفطر واألضحى المباركين. 
ومن المقرر أن تنطلق عروض التسوق 
الترويجية قبل العيد ببضعة أيام، وذلك 
حتى تتاح للمتسوقين فرصة االستفادة 
استعداداً  الكبيرة  التسوق  عــروض  مــن 

الستقبال عيد الفطر.
وقالت اآلنسة مشاعل شهبيك، مدير 
في  السياحية  والفعاليات  المهرجانات 
تستعد  بينما  للسياحة:  الــعــامــة  الهيئة 
من  لموسم  الــدولــة  قــطــاعــات  مختلف 
العامة  الــهــيــئــة  تكثف  الــنــســبــي،  الـــهـــدوء 
صناعة  لتحفيز  جهودها  من  للسياحة 
الــســيــاحــة، والــحــفــاظ عــلــى الــنــشــاط في 
الضيافة  مــثــل  الــصــلــة  ذات  الــقــطــاعــات 
والــتــجــزئــة والــتــرفــيــه الــعــائــلــي، خــاصــة 
مواسم  خــارج  تقع  التي  الفترة  هذه  في 

الذروة».
أضـــــــافـــــــت: وتــــنــــبــــع جـــــهـــــودنـــــا مــن 
فعاليات  روزنامة  لتطوير  استراتيجية 
تشجيع  بهدف  وغنية،  متنوعة  سنوية 
من  زوار  واستقطاب  الداخلية  السياحة 

المنطقة والعالم على مدار السنة.

دمج الفعاليات

وأشـــارت إلــى أنــه على مــدار 
الماضية  ــثــالث  ال الــســنــوات 

جـــــــــاءت جـــــهـــــود هــيــئــة 
الــــســــيــــاحــــة فـــــي هــــذا 

الوقت من العام في 
صـــــورة احــتــفــاالت 
مــــخــــتــــلــــفــــة، هــي 
احـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــاالت 
ـــــد الــــفــــطــــر،  عـــــي
ومهرجان صيف 
قطر، واحتفاالت 

ــــد األضـــــحـــــى،  عــــي
لقصر  أنه  موضحة 

العيدين  بين  الفترة 
قطر  صيف  ومهرجان 

هــــذا الـــعـــام تـــم ضـــم هــذه 
واحد  مهرجان  في  الفعاليات 

وعنوان  موحدة  رايــة  تحت  كبير، 

واحد هو «مهرجان صيف قطر».
وأكدت مشاعل شهبيك، أن مهرجان 
حتى  األكبر  سيكون   ٢٠١٧ قطر  صيف 
عيد  أيـــــام  أول  مـــع  وســيــنــطــلــق  اآلن، 
ـــام  الـــفـــطـــر، ويــســتــمــر حــتــى خـــامـــس أي
بعض  وستبدأ  الــمــبــارك.  األضــحــى  عيد 
العيد  قبل  بالتسوق  الــخــاصــة  الــعــروض 
والمقيمين  للزوار  ليتسنى  قليلة،  بأيام 

االستفادة من خصومات المهرجان. 
يــمــّيــز  مـــــا  أهــــــم  أن  ــــــى  إل ونـــــوهـــــت 
مــهــرجــان هـــذا الـــعـــام أنـــه يــتــم تنفيذه 
الخاص،  القطاع  في  شركائنا  قبل  من 
بإشراف الهيئة العامة للسياحة ودعمها 

وتوفير  والتنسيق  التسويق  طــريــق  عــن 
اإلرشاد. 

وكــشــفــت مــشــاعــل شــهــبــيــك أن هــذه 
مشاركة  تشهد  المهرجان  من  النسخة 
أكـــبـــر عـــــدد مــــن الـــفـــنـــادق فــــي تـــاريـــخ 
الـــمـــهـــرجـــان، حــيــث تـــقـــدم ٧٧ مــنــشــآة 
والمقيمين  لـــلـــزوار  عـــروضـــا  فــنــدقــيــة 
يمثل  ما  المهرجان،  إقامة  مــدة  طــوال 

زيادة قدرها ٣٧٪ عن العام الماضي. 

حفالت وعروض

قــــال الــســيــد ســـالـــم الـــهـــنـــدي الــمــديــر 
ــنــفــيــذي لــشــركــة روتــــانــــا : ســيــقــدم  ــت ال

الــمــهــرجــان حــفــال مــوســيــقــيــا يــوم 
مـــن  أغـــــســـــطـــــس   ١٨

الــمــرتــقــب أن 

والــفــنــانــة  عــبــده  مــحــمــد  الــفــنــان  يحييه 
مع  شراكة  بفضل  وذلك  الكويتية،  نوال 
مجموعة روتانا، وهي أكبر شركة فنية 

وترفيهية في العالم العربي.
 قـــال الــســيــد غــانــم الــمــهــنــدي، نــائــب 
ســبــورتــس:  كــيــو  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
التي  الترفيهية  المدينة  فعاليات  تضم 
للمعارض  الــدوحــة  مــركــز  فــي  ســتــقــام 
والـــمـــؤتـــمـــرات أكــبــر مــضــمــار حــواجــز، 
إلى  إضــافــة  ترامبولين،  حديقة  وأكــبــر 
ساحة أطعمة مميزة وفقرات ترفيهية 
حية وثالثين لعبة من ألعاب المالهي، 
وأكثر من ١٠٠ نشاط عائلي في المدينة 
الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة خــــالل 
الفترة بين ٢٦ 

يـــونـــيـــو 

إلى ٥ سبتمبر. 
مدير  نــاهــيــة،  أبــو  أحــمــد  السيد  قــال 
الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة بــغــرفــة قـــطـــر، أن 
هذه  لمثل  دعمها  في  تتوانى  ال  الغرفة 
يحتاج  الــتــي  واألنــشــطــة  الــمــهــرجــانــات 
إلــيــهــا الــقــطــاع الــســيــاحــي لــكــي يــواصــل 
تــقــدمــه، حــيــث تــحــرص الــغــرفــة على 
شــراكــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة مـــع الــهــيــئــة 
هذا  وتطوير  دعم  في  للسياحة  العامة 
نحو  الخاص  القطاع  وتوجيه  القطاع، 
السياحي  القطاع  في  استثماراته  تعزيز 
أعــداد  الستقطاب  محفزاً  بــات  والــذي 

متزايدة من الزوار.

أسعار خاصة

أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
أن خــصــومــات مـــراكـــز الــتــســوق خــالل 
 ٪٥٠ إلى  ستصل  قطر  صيف  مهرجان 
في المجمعات المشاركة في المهرجان، 
يمنح  سبتمبر   ٥ فــي  ســحــب  وســيــقــام 
المتسوقين إمكانية الفوز بجوائز نقدية 

عديدة وسيارة فاخرة.
وســــــــوف يـــشـــهـــد مــــهــــرجــــان صــيــف 
قطاع  من  واسعة  مشاركة   ٢٠١٧ قطر 
فيه  يــشــارك  حيث  الــقــطــري،  الضيافة 
أكثر من نصف المنشآت الفندقية التي 
قيمة  دفع  تشمل  خاصة  عروضاً  تقدم 
في  لــيــال  ثــالث  على  والــحــصــول  ليلتين 
والحصول  لــيــال  خمس  ودفـــع  الــفــنــادق 

على ست ليال في الشقق الفندقية. 
الفندقية  المنشآت  بعض  تــوفــر  كما 
مجموعة  تشمل  أخــرى  إضافية  حوافز 
مـــتـــنـــوعـــة مــــن الــــخــــيــــارات، بـــمـــا فــيــهــا 
الــنــقــل الــمــجــانــي مــن وإلـــى مــطــار حمد 
المجانية،  الــفــطــور  ووجــبــات  الـــدولـــي، 
وتــســجــيــل مـــغـــادرة الــفــنــدق فـــي وقــت 
مــتــأخــر، ووجـــبـــات مــجــانــيــة لــألطــفــال 
عند اصطحابهم من قبل أبويهم «بحد 
الــواحــدة»  لــألســرة  أطــفــال  ثالثة  أقصى 
ورحــــــالت عـــــودة مــجــانــيــة إلــــى مــعــالــم 

الجذب السياحي ومراكز التسوق. 
شراكة  قطر  صيف  مهرجان  ويعقد 
الذين  للكوميديا،  الدوحة  مهرجان  مع 
سيقومون باإلعالن عن تفاصيل عرض 
الكوميديا العالمي خالل األسابيع المقبلة. 
النجم  إيفنتس  إيكونيك  شركة  وتــقــدم 
الكوميدي األمريكي مارلون واينز، 
الخاص  عرضه  يجلب  الـــذي 

للدوحة ألول مرة. 
وســـيـــجـــمـــع مــســرح 
مركز قطر الوطني 
واينز  للمؤتمرات 
مـــــــــــــع مـــــحـــــبـــــي 
أثناء  الكوميديا 
عـــيـــد الـــفـــطـــر، 
يوم الثالثاء ٢٧ 
يـــونـــيـــو، وذلـــك 
بــرفــقــة مــقــدم 
خليفة  الــعــرض 
صـــالـــح الـــهـــارون 
ومـــــقـــــدم الـــفـــقـــرة 
االفــــتــــتــــاحــــيــــة، ســعــد 
خـــان مــن فــرقــة ستاند 

أب كوميدي قطر. 

ــف ــي ــص ــــســــوق خــــــالل مــــهــــرجــــان ال ــــت خــــصــــومــــات لــلــســفــر واإلقــــــامــــــة وال

إيكونيك شركة  وتــقــدم 
الكوميدي األمريك
يجلب الـــذي 
للدوحة أل
وس
مر
لل

ص
وم
االفــــت
خـــان م
أب كوميدي

وم ي ي ي و ن هرج
فــــيــــهــــيــــة خــــاللالــــتــــرفمـــن 

٢٦ الفترة بين
يـــونـــيـــو 

على مدار السنة.

فعاليات

ــه على مــدار 
الماضية 

هــيــئــة 
هــــذا 

ي 
ت

ر 
ين

قطر
ـــم هــذه

واحد رجان 
وعنوان موحدة 

ن هرج
أغـــــســـــطـــــس  ١٨
الــمــرتــقــب أن 



ســـياحــة وطــيرانســـياحــة وطــيراناألحد 2 رمضان 1438 هـ - 28 مايو 2017 م ٤٤

٤٧٤٧ ألف زائر إلى قطر عبر البواخر السياحية ألف زائر إلى قطر عبر البواخر السياحية
٣٥٠٣٥٠ مليون ريال إيرادات القطاع بحلول  مليون ريال إيرادات القطاع بحلول ٢٠٢٦٢٠٢٦

٪١٢٠ ــــــو  ــــــم ــــــن ب ســــــيــــــاحــــــيــــــة  بـــــــــــاخـــــــــــرة   ٢٢ ـــــل  ـــــب ـــــق ـــــت ـــــس ت ـــــــر  ـــــــط ق شـــــــــــواطـــــــــــئ 

ـــــا ـــــن ـــــائ ـــــرك ــــــة بــــــــدعــــــــم ش ــــــوق ــــــب ــــــس ـــــــر م ـــــــــــــازات غـــــــي ـــــــــــــج ـــــا إن ـــــن ـــــق ـــــق ـــــــــــم: ح ـــــــــــي ـــــــــــراه ـــــااإلب ـــــن ـــــائ ـــــرك ــــــة بــــــــدعــــــــم ش ــــــوق ــــــب ــــــس ـــــــر م ـــــــــــــازات غـــــــي ـــــــــــــج ـــــا إن ـــــن ـــــق ـــــق ـــــــــــم: ح ـــــــــــي ـــــــــــراه اإلب

الــهــيــئــة  أقـــامـــت  ـ [:  الــــدوحــــة 
لشركائها  تكريماً  حفالً  للسياحة  العامة 
فــي قــطــاع الــســيــاحــة الــبــحــريــة وممثلي 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة، وذلـــك 
بمناسبة اختتام موسم السياحة البحرية 
٢٠١٦/  ٢٠١٧، الذي انتهى الشهر الماضي 
في أعداد البواخر  ملحوظاً  نمواً  مسجالً 
ــوا إلــى  الــســيــاحــيــة وركــابــهــا الــذيــن وصــل

الشواطئ القطرية. 
ممثلي  مــن  العديد  الحفل  ضــم  وقــد 
قـــطـــاع الــســيــاحــة الــبــحــريــة والــجــهــات 
الــمــعــنــيــة بــمــا فــي ذلـــك مــســؤولــو إدارة 
الجوازات والموانئ والجمارك ومنظمو 
الــــرحــــالت الــبــحــريــة ومـــقـــدمـــو الــدعــم 
اللوجستي والقائمون على معالم الجذب 
الهيئة  قامت  حيث  قطر،  في  السياحي 
الملموس  لــدورهــم  جميعاً  بتكريمهم 
في تعزيز التجربة السياحية ألكثر من 
السياحية  الــبــواخــر  ركـــاب  مــن  ألــفــاً   ٤٧
زاروا  الــذيــن  عليها  العاملين  وطــواقــم 

قطر خالل هذا الموسم السياحي. 
وقد شهد هذا الموسم زيادة ملحوظة 
في عدد البواخر السياحية بلغت نسبتها 
١٢٠٪، كــمــا ســجــل عـــدد الــــزوار الــذيــن 
وصلوا إلى الشواطئ القطرية على متن 
عمالقة  وبــاخــرة  سياحية  سفينة   ٢٢
نسبته  تــجــاوزت  كبيراً  ارتــفــاعــاً  واحـــدة 

.٪١٠٠٠

إنجازات غير مسبوقة

رئيس  اإلبراهيم،  حسن  السيد  وقال 
العامة  الهيئة  في  السياحة  تنمية  قطاع 
فضالً  السياحي  الموسم  هــذا  للسياحة: 
قد  اآلن،  حتى  حيوية  األكثر  كونه  عن 

شهد أيضاً العديد من اإلنجازات غير 
األولى،  للمرة  تتحقق  التي  المسبوقة 

بــاخــرة  أول  قــطــر  اســتــقــبــلــت  حــيــث 
عــمــالقــة، كــمــا اســتــقــبــل مــيــنــاء الــدوحــة 
في  سياحيتين  باخرتين  األولــى  للمرة 

وقت متزامن.
لسياح  أتــيــح  أضـــــاف: 

الــــبــــواخــــر الــســيــاحــيــة 
يـــــســـــتـــــفـــــيـــــدوا  أن 
لـــلـــمـــرة األولـــــــى مــن 
الجديدة  اإلجـــــراءات 

تضمن  الــتــي  الــمــبــّســطــة 
لهم نزوالً سلساً وسريعاً من 

على  الحصول  وكــذلــك  سفنهم، 

تأشيرة العبور المجانية التي تمتد حتى 
٩٦ ساعة. 

مــن هذه  وتــابــع اإلبــراهــيــم: لكن أيـــاًّ 
اإلنــجــازات مــا كــان ليتحقق لــوال جهود 
العامة  الهيئة  عــن  وبالنيابة  شركائنا، 
للسياحة، يطيب لي أن أعبر عن خالص 
على  شـــكـــري وامـــتـــنـــانـــي لــكــم جــمــيــعــاً 
الــمــتــواصــل  ودعــمــكــم  الـــــدؤوب  عملكم 
والروح التعاونية التي أظهرتموها طوال 

هذا الموسم.
جاذبيتها  أثبتت  قطر  أن  إلى  وأشار   
من  للعشرات  ناجحة  سياحية  كوجهة 
من  واآلالف  البحرية  المالحة  شركات 
سياح البواخر حول العالم، وأعرب عن 

تقديم  عــلــى  بــالــقــدرة  ثقته 
أصيلة  ســيــاحــيــة  تـــجـــارب 

تــظــل حــيــة فـــي أذهـــان 
زوارنــــــــــــــــا وتـــــعـــــزز 

ــــة قــطــر  مــــكــــان

كوجهة سياحية عالمية تفخر بأصالتها 
وعصريتها.

نمو القطاع 

للهيئة  المستقبلية  التقديرات  وتشير 
العامة للسياحة في هذا الخصوص إلى 
ترسو  التي  السياحية  السفن  زيــارات  أن 
مرات  ثــالث  تتضاعف  ســوف  قطر  في 

خالل السنوات الثالث المقبلة. 
وتـــعـــمـــل الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
على  القطاع  في  شركائها  مع  بالتعاون 

الخاصة  الــمــرافــق  تطوير 
بـــاســـتـــقـــبـــال الــــرحــــالت 

الــــبــــحــــريــــة والـــبـــنـــيـــة 
التحتية بما يتواءم مع 

وتشير  القطاع.  هــذا  في  المتوقع  النمو 
هذه التقديرات إلى أن صناعة الرحالت 
الــبــحــريــة يــمــكــنــهــا أن تــحــقــق إيـــــرادات 
بحلول  سنوياً  ريال  مليون   ٣٥٠ تتجاوز 
جميع  مــن  االنــتــهــاء  بمجرد   ٢٠٢٦ عــام 
المشروعات التي يتطلبها هذا التطوير. 

العشر  الجنسيات  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
البواخر  متن  على  لقطر  زيـــارًة  األكــثــر 
تتبعها  الــبــريــطــانــيــة،  هـــي  الــســيــاحــيــة 
ــيــة، األلــمــانــيــة،  ــان ــيــة، ثـــم اإلســب اإليــطــال
الــبــلــجــيــكــيــة، الــفــرنــســيــة، الــســويــســريــة، 
األمــــريــــكــــيــــة، الــــبــــرازيــــلــــيــــة، وأخـــــيـــــراً 

األيرلندية. 

مرسى سياحي

وتــــــــــــجــــــــــــري 

التحضيرية  األعــمــال  من  العديد  حالياً 
واالستعدادات بالتعاون مع الشركاء في 
وزارة المواصالت واالتصاالت، وشركة 
مــوانــئ قــطــر وذلــــك لــلــبــدء فــي أعــمــال 

تطوير ميناء الدوحة هذا العام. 
مــيــنــاء  يــصــبــح  أن  ومـــــن الـــمـــرتـــقـــب 
الدوحة، لدى االنتهاء من هذه األعمال، 
مــــركــــزاً الســتــقــبــال الــســفــن الــســيــاحــيــة 
في  مثالية  سياحية  ووجــهــة  العالمية 
قــلــب الــــدوحــــة، مـــا يــســهــم فـــي تــحــويــل 
قطر إلى محطة رسو وانطالق للبواخر 
الــســيــاحــيــة بــحــلــول الــمــوســم الــســيــاحــي 

 .٢٠١٨/  ٢٠١٩
للسياحة  الــعــامــة  الهيئة  أكـــدت  وقــد 
ومـــــوانـــــئ قـــطـــر أن 
مــيــنــاء الـــدوحـــة 
ســــــــــــــــــــــــــــوف 
يـــواصـــل 

استقبال السفن السياحية خالل الموسم 
السياحي المقبل ٢٠١٧/  ٢٠١٨.  

وتــمــثــل عــمــلــيــة الــنــهــوض بــالــســيــاحــة 
قطر،  لدولة  الوطنية  األولويات  إحدى 
حــيــث تــعــتــبــر ســبــيــالً لــتــعــزيــز مــســيــرة 
التنمية وتنويع االقتصاد. وتتولى الهيئة 
حضور  ترسيخ  مهمة  للسياحة  العامة 
قـــطـــر عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــعـــالـــم كــوجــهــة 
ثقافية  جــــذور  ذات  عــالــمــيــة  ســيــاحــيــة 

عميقة.
للسياحة  العامة  الهيئة  أطلقت  وقــد 
في عام ٢٠١٤ استراتيجية قطر الوطنية 
تنويع  تستهدف  والتي  السياحة،  لقطاع 
الــمــنــتــجــات والــخــدمــات الــســيــاحــيــة في 
البالد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في 

االقتصاد القطري بحلول العام ٢٠٣٠.
عبر  للسياحة  العامة  الهيئة  وتسعى   
الـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــركـــاء الــمــعــنــيــيــن في 
القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه 
والتنظيم  التخطيط  خالل  من  المهمة 
والــتــرويــج لــقــطــاع ســيــاحــي يــرتــكــز إلــى 

عنصرّي االستدامة والتنوع. 

تنشيط السياحة

على  للسياحة  العامة  الهيئة  وتعمل 
سياحية  كوجهة  قطر  لــدولــة  الــتــرويــج 
حول العالم من خالل العالمة التجارية 
للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة 
باإلضافة  المتخصصة،  المعارض  في 
إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات 

والفعاليات. 
وفـــي ســبــيــل تــعــزيــز حــضــورهــا على 
الــمــســتــوى الــــدولــــي، تــتــولــى الــمــكــاتــب 
للسياحة  الــعــامــة  للهيئة  التمثيلية 
في كل من لندن وباريس وبرلين 
ومــيــالنــو وســنــغــافــورة والــريــاض 
للهيئة  الترويجية  الــجــهــود  دعــم 

العامة للسياحة. 
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قطاع الضيافة القطري األفضل خليجياً قطاع الضيافة القطري األفضل خليجياً 
بعد تحليل آراء بعد تحليل آراء ٢٫٥٢٫٥ مليون ضيف في الفنادق   مليون ضيف في الفنادق  

ـــة ـــي ـــدق ـــن ـــف ــــــخــــــدمــــــات ال ــــر ال ــــوي ــــط ــــت ــــة ل ــــدي ــــق ــــف ـــــــم: إجـــــــــــــراء تــــصــــنــــيــــفــــات وزيـــــــــــــــــارات ت ـــــــي ـــــــراه ـــةاإلب ـــي ـــدق ـــن ـــف ــــــخــــــدمــــــات ال ــــر ال ــــوي ــــط ــــت ــــة ل ــــدي ــــق ــــف ـــــــم: إجـــــــــــــراء تــــصــــنــــيــــفــــات وزيـــــــــــــــــارات ت ـــــــي ـــــــراه اإلب

ـــــة  ـــــاح ـــــي ـــــس ال ــــــة  ــــــئ هــــــي ـــــــــــــدى  ل ـــــة  ـــــي ـــــل ـــــي ـــــث ـــــم ـــــت ال ـــــــب  ـــــــمـــــــكـــــــات ال ــــــكــــــة  شــــــب ـــــــع  ـــــــوســـــــي ت  
قــطــاع  تـــصـــدر   :] ـ  الـــــدوحـــــة   
الضيافة القطري مجدداً وجهات السفر 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  فـــي 
بحسب  وذلـــك  أداًء،  األفــضــل  بــاعــتــبــاره 
تــقــريــر تــجــربــة الـــضـــيـــوف فـــي الــشــرق 
األوســـط الـــذي أصــدرتــه مــؤخــراً شركة 
بيانات  توفير  في  المتخصصة  أوليري 

الضيافة والسفر.
وكــــــان الـــتـــقـــريـــر قــــد رصـــــد وتـــنـــاول 
بالتحليل أكثر من مليونّي ونصف تعليق 
من الضيوف على مدار اإلثنى عشر شهراً 
وحتى   ٢٠١٦ أبريل  مطلع  من  الماضية 
٣١ مارس ٢٠١٧ وذلك عبر العديد من 
المواقع الشهيرة مثل  Booking.com  و 
التقرير  نتائج  وأظهرت   TripAdvisor
الثالث  المركز  إلــى  ارتقت  قد  قطر  أن 
عــلــى ســلَّــم الــتــرتــيــب الــعــام فــي منطقة 
ارتفاعاً  بذلك  مسجلة  األوســط،  الشرق 
قدره ٢٫٨٣٪ في مؤشر تجربة الضيوف 

منذ إطالق آخر تقرير.
النزالء  رضــا  درجــة  المؤشر  ويقيس 
عــبــر إجــــــراء تــحــلــيــالت مــعــمــقــة لشتى 
جــــوانــــب تـــجـــربـــة اإلقــــامــــة الــســيــاحــيــة، 
الــتــي تشمل مــســتــوى الــخــدمــة والــمــوقــع 

والنظافة وجودة الغرفة وقيمة األسعار 
مقابل الخدمة. 

وقـــد ســجــلــت كــل مــن جــــودة الــغــرف 
الــفــنــدقــيــة والــنــظــافــة فــي فــنــادق قطر 
 ٨٧٫٦ بلغت  مرتفعة  تقييم  مــســتــويــات 
و٨٨٫٩ عــلــى الــتــوالــي، مــمــا يــضــع الــبــالد 
فــــي الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
اإلقليمي في الفئتين. أما في فئة ”أنواع 
اإليــواء  تجربة  حظيت  فقد  الضيوف“، 
بين  واســعــة  بــإشــادة  قطر  فــي  السياحي 
واألزواج  أصــدقــائــهــم،  مــع  الــمــســافــريــن 

وسياح األعمال.
رئيس  اإلبراهيم،  حسن  السيد  وقــال 
العامة  الهيئة  في  السياحة  تنمية  قطاع 
لــلــســيــاحــة: يــأتــي هـــذا الــتــقــريــر ليعكس 
الفنادق  تصنيف  لنظام  المستمر  التأثير 
يناير  في  إطالقه  تم  والــذي  وتقييمها، 
٢٠١٦ بهدف رفع معايير قطاع الضيافة.
شركائنا  مــع  كلل  بــال  نعمل  وأضـــاف: 
والمحافظة  لتقوية  الضيافة  قطاع  في 
استحقتها  التي  المتميزة  السمعة  على 
قــطــر فـــي قــطــاع الــضــيــافــة عـــن طــريــق 
التفقدية  والـــزيـــارات  تصنيفات  إجـــراء 
األكـــثـــر صـــرامـــة. ويــســعــدنــا رؤيــــة ثــمــار 

يبين  والــذي  التقرير،  هــذا  في  جهودنا 
تزال  ال  قطر  في  الفندقية  المنشآت  أن 
تضع تجربة الزوار في صميم جهودها 

لتطوير وتحسين خدماتها.

الثقافة القطرية

الفنادق  وتقييم  تصنيف  نظام  وكــان 
قـــد أُطـــلـــق بــعــد مــــشــــاورات مــكــثــفــة مع 
وأصــحــاب  المحليين  الــســيــاحــة  خــبــراء 
أصبح  وقد  الدوليين.  والخبراء  الفنادق 
قــدرة  مــرة  ألول  يشمل  الفنادق  تقييم 
الفندق على التعبير عن الثقافة القطرية 
في خدماته، وهو ما يعزز مكانة قطر 
كوجهة  الــثــقــافــيــة  وعــروضــهــا  الــفــريــدة 

سياحية. 
ويـــتـــم تــصــنــيــف الـــفـــنـــادق أيـــضـــاً بــنــاء 
سبيل  في  تتخذها  التي  الخطوات  على 
إلى  باإلضافة  االستدامة،  على  الحفاظ 
الضيوف  وتقييم  إليها،  الوصول  سهولة 
لتجربتهم. وقد تم االنتهاء من الزيارات 
التفقدية لجميع الفنادق من فئتي األربع 
وتعمل   ،٢٠١٦ عام  في  نجوم  والخمس 
التغييرات  تنفيذ  عــلــى  حــالــيــاً  الــفــنــادق 
الـــمـــطـــلـــوبـــة مــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عــلــى 
 ،٢٠١٧ عــام  وفــي  تحسينه.  أو  تصنيفها 

تركيزها  للسياحة  العامة  الهيئة  توجه 
إلـــى الــفــنــادق مــن فــئــات الــثــالث نجوم 

والنجمتين والنجمة الواحدة.
وقد صدر تقرير أوليري في معرض 
مؤخراً  أقيم  الــذي  العربي  السفر  ســوق 
العامة  الهيئة  وقـــادت  دبـــي.  إمـــارة  فــي 
 ٣٨ يضم  كــبــيــراً  قــطــريــاً  وفـــداً  للسياحة 
من  قطر  فــي  السياحي  للقطاع  ممثالً 
فـــنـــادق ومــنــظــمــي رحـــــالت ومــقــدمــي 
السنوي  الــحــدث  فــي  سياحية  خــدمــات 
في  األوســط  الشرق  منطقة  في  األبــرز 

صناعة السفر الداخلي والخارجي.  

إجراءات التراخيص

للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  انــتــهــت  لــقــد 
الالزمة  التراخيص  من   ٢٠١٥ عــام  في 
«الــفــنــادق  الــفــنــدقــيــة  الــمــنــشــآت  لجميع 
والــــشــــقــــق الـــفـــنـــدقـــيـــة» والـــمـــؤســـســـات 
المعارض  تنظيم  وشــركــات  السياحية 
بــمــوجــب قــانــون الــســيــاحــة رقـــم ٦ لسنة 
٢٠١٢ وقانون تنظيم المعارض رقم  ١٧  
الممارسات  ألفضل  ووفقاً   ،٢٠١٣ لسنة 

في هذا المجال. 
السبيل  تمهيد  فــي  ذلـــك  ســاعــد  وقـــد 

لتطوير نظام جديد للترخيص 

المؤسسات  احتياجات  يلبي  اإللكتروني 
التعقيدات  مــن  ويخلصهم  الــســيــاحــيــة 

البيروقراطية. 
وعـــقـــدت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
اللقاءات  من  سلسلة  أيضاً  قطر  وغرفة 
ـــشـــركـــاء الــمــعــنــيــيــن فــــي صــنــاعــة  مــــع ال
الــســيــاحــة لــلــوقــوف عــلــى أفــضــل الحلول 
أن  شأنها  من  التي  للتراخيص  الممكنة 

تشجع االستثمار في السياحة. 
وقـــــد اســـتـــعـــانـــت الــهــيــئــة بــتــعــلــيــقــات 
تبسيط  في  الشركاء  هؤالء  ومالحظات 
إجراءات الترخيص، ولذلك تم تقليص 
الـــوقـــت الـــــالزم إلصـــــدار ســجــل تــجــاري 
عــام  فــي  كبير  بشكل  سياحية  لــشــركــة 
٢٠١٦ وذلك بعد السماح بإصدار السجل 

مباشرة من وزارة االقتصاد.

مكاتب سياحية

حضورها  لــتــوســيــع  سعيها  إطـــار  فــي 
األســواق  على  جهودها  وتركيز  الــدولــي 

افتتحت  المتنامية،  المصدرة 
للسياحة  العامة  الهيئة 

ثـــالثـــة مــكــاتــب 

تمثيلية جديدة خالل عام ٢٠١٦، وذلك 
المتحدة  والــواليــات  وتركيا  إيطاليا  في 

األمريكية.
وتـــوجـــد هـــذه الــمــكــاتــب فـــي مــيــالنــو 
تعزيز  بهدف  ونــيــويــورك،  واسطنبول 
الوعي بالوجهة في هذه األسواق، ودعم 
شركاء  إلــى  الــوصــول  فــي  الهيئة  جــهــود 
والسياحة،  السفر  صناعة  فــي  بــارزيــن 

وكذلك وسائل اإلعالم والمستهلكين.
ــــاح مـــكـــتـــب تـــركـــيـــا  ــــت وقـــــــد تـــــم افــــت
مجال  في  البلدين  بين  لتعزيزالتعاون 
الــســيــاحــة، واالســـتـــفـــادة بــشــكــل خــاص 
ويسمح  مؤخراً  وقــع  الــذي  االتفاق  من 
ـــــراك بـــدخـــول قــطــر بـــدون  لـــلـــزوار األت

تأشيرة.
وتـــنـــضـــم الـــمـــكـــاتـــب الــــجــــديــــدة إلـــى 
بالفعل  الـــمـــوجـــودة  ــيــة  الــدول الــمــكــاتــب 
فـــــي فــــرنــــســــا والــــمــــمــــلــــكــــة الـــمـــتـــحـــدة 
السعودية  العربية  والمملكة  وألمانيا 

وسنغافورة.
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مطار حمد الدولي يواصل مسيرة اإلنجازاتمطار حمد الدولي يواصل مسيرة اإلنجازات
حصل على جوائز عالمية مرموقة

ـــر ـــي ـــب ــــــــاز ك ــــــــج ـــــــضـــــــل مــــــــــطــــــــــارات الـــــــعـــــــالـــــــم إن ــــــــادس أف ــــــــس ـــرتــــصــــنــــيــــف حــــــمــــــد الــــــــــدولــــــــــي ك ـــي ـــب ــــــــاز ك ــــــــج ـــــــضـــــــل مــــــــــطــــــــــارات الـــــــعـــــــالـــــــم إن ــــــــادس أف ــــــــس تــــصــــنــــيــــف حــــــمــــــد الــــــــــدولــــــــــي ك

ــــة   ــــي ــــائ ــــن ــــث ــــن خــــــدمــــــاتــــــنــــــا وتـــــــقـــــــديـــــــم تــــــجــــــربــــــة ســــــفــــــر اســــت ــــي ــــحــــس ــــت ــــة  الـــــــمـــــــيـــــــر: نــــــلــــــتــــــزم ب ــــي ــــائ ــــن ــــث ــــن خــــــدمــــــاتــــــنــــــا وتـــــــقـــــــديـــــــم تــــــجــــــربــــــة ســــــفــــــر اســــت ــــي ــــحــــس ــــت الـــــــمـــــــيـــــــر: نــــــلــــــتــــــزم ب

إنــجــازات  تتواصل  ـ [:  الــدوحــة 
مــطــار حــمــد الـــدولـــي فـــي عـــام ٢٠١٧، 
ترتيب  أعــلــى  على  مــؤخــرا  حصل  فقد 
ــلــمــطــارات الــعــالــمــيــة كـــســـادس أفــضــل  ل
مطار على مستوى العالم في التصنيف 
مطار  كــل  عليه  للحصول  يسعى  الـــذي 
وهــــــو فـــئـــة ”الــــخــــمــــس نــــجــــوم“ الــــذي 
لمعهد  التابعة  تراكس“  ”سكاي  تنظمه 
وكذلك  لندن،  مدينة  ومقره  الطيران 
جائزة المعيار الذهبي العالمي في نقل 
صوت المسافرين في تصنيفات المطار 
وشركات الطيران، وأصبح مطار حمد 
األوسط  الشرق  في  مطار  أول  الدولي 

يحصل على هذا اللقب. 
ويــمــثــل الــتــصــنــيــف الـــمـــرمـــوق لــفــئــة 
«الــخــمــس نــجــوم» تــكــريــمــاً لــلــمــطــارات 
ويقدر  الجودة.  عالَي  أداًء  حققت  التي 
هذا التصنيف تلك المطارات التي تقدم 
وتضاف  للمسافرين  ممتازة  تسهيالت 
الخدمات  لموظفي  العالية  الجودة  إلى 

بالمطار. 
ويــشــمــل تــصــنــيــف الــــجــــودة لــلــمــطــار 
ـــــخـــــدمـــــات الـــــمـــــبـــــاشـــــرة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ال
بــالــمــغــادريــن، والــقــادمــيــن، والــرحــالت 
المطار  مــرافــق  تشمل  والــتــي  المحولة 
وخـــدمـــات الــعــمــالء، األمــــن، الـــجـــوازات 

والمتاجر، ومرافق الطعام والشراب. 
الدولي  حمد  مطار  إنجازات  وجاءت 
لتضاف إلى سلسلة اإلنجازات والجوائز 
منذ  مه  تقدُّ على  ودليال  حصدها  التي 
تــأســيــســه، فــقــد مــنــحــت ســكــاي تــراكــس 
سابقاً لمطار حمد الدولي جائزة أفضل 

مــطــار فــي الــشــرق األوســــط فــي ٢٠١٥ 
يقدمها  خدمة  أفضل  وجائزة  و٢٠١٦ 
الموظفون على مستوى الشرق األوسط 
أعمال  رجال  صالة  وأفضل    ٢٠١٦ في 
المسافرين  الستطالع  وفقا  العالم  في 

من خالل معايير الخدمات المقدمة. 
كــمــا حـــاز مــطــار حــمــد الـــدولـــي على 
ــــزة ”أفــــضــــل مــــطــــار فــــي جـــوائـــز  جــــائ
”فــيــوتــشــر تـــرافـــل إكــســبــريــيــنــس“ آســيــا 
ســنــغــافــورة،  فــي  أجــريــت  الــتــي   ،٢٠١٥
لرجال  المرجان  صالة  حصلت  كذلك 
األعمال في المطار، على جائزة أفضل 
صالة انتظار في الشرق األوسط، ضمن 

جوائز ”بزنس ترافلر“ في ٢٠١٦.

كبير إنجاز 

وقـــال الــمــهــنــدس بـــدر مــحــمــد المير 

مطار  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس 
لنا  عظيم  لشرف  إنــه   » الــدولــي:  حمد 
على  الــدولــي  حــمــد  مــطــار  يحصل  بـــأن 
مطارات  أفضل   بين  السادسة  المرتبة 
الـــعـــالـــم بــفــضــل تــصــويــت الــمــســافــريــن.  
ـــعـــة  لـــقـــد تـــقـــدم تــصــنــيــفــنــا خـــــالل األرب
الخامس  المركز  من  الماضية  سنوات 
والــســبــعــيــن  إلـــى الــمــركــز الـــســـادس  في 
هــذا  و  لــلــمــطــارات،  الــعــالــمــي  التصنيف 
باستمرار  الــتــزامــنــا  عــلــى  واضـــح  دلــيــل  
مرافقنا  وتطوير  خدماتنا  تحسين  في 

وكذلك تلبية احتياجات عمالئنا». 
و أضـــاف: مــع بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
حصل مطار حمد الدولي على  تصنيف 
تمت  أن  بعد  وذلــك  نــجــوم“   ”الخمس 
عملية التدقيق من قبل مؤسسة سكاي 

فئة  إلى  بتصنيفنا  ارتقت  والتي  تراكس 
الــنــخــبــة ألفــضــل الـــمـــطـــارات، إنــنــا نعتز 
بـــإقـــرار مــســافــريــنــا  بــجــهــودنــا و الـــذي 
االستبيان  عمليات  خالل  من  جلياً  بات 

المستقلة».
هي  اإلنــجــازات  المير: ”هــذه  تابع  و 
لمطار  االستراتيجي  االستثمار  نتيجة 
خاص  بحث  برنامج  في  الــدولــي  حمد 
و   ” مسافرونا  هم  لفهم  ”من  يهدف 
”ما هي تطلعاتهم“. إن إدراكنا العميق 
بالدعم  المصحوب  و  عمالئنا  لطبيعة 
وشركائنا  موظفينا  من  المقدم  القوي 
و دولــــة قــطــر، قــد مــّكــنــنــا مــن تقديم 
أفـــضـــل تــجــربــة مــســافــريــن فـــي جميع 
لنتطلع  تحفزنا  الجوائز  هذه  األوقــات. 
إلــــى أهـــــداف أعـــلـــى كــمــا أنـــهـــا مــقــدمــة 

إننا  كــكــّل.  المطار  على  القائم  للفريق 
التحتية  بنيتنا  تطوير  بمواصلة  نتعهد 
لجميع  استثنائية  سفر  تجربة  وتقديم 
و  بنا  ثقتهم  أظهروا  الذين  مسافرينا، 

منحونا أصواتهم» . 
وتـــمـــكـــن مـــطـــار حـــمـــد الــــدولــــي مــن 
فريق  مع  البالتيني  الرعاية  عقد  توقيع 
القدم،   لكرة  األسطوري  ميونخ  بايرن 
التي  والجوائز  اإلنــجــازات  من  وغيرها 
والتسهيالت  الجودة  رقي  مدى  تعكس 

للمسافرين و المتوفرة في المطار.
و قام مطار حمد الدولي باستضافة 
عـــشـــاق كـــــرة الــــقــــدم فــــي قـــطـــر خـــالل 
حـــدث فــريــد لــلــقــاء العــبــي بــايــرن وقــد 
الحدث  لحضور  مشجعاً   ٥٠ اختيار  تم 
مــــن خـــــالل تــســجــيــل إلـــكـــتـــرونـــي عــبــر 

وقد   ، الدولي  حمد  مطار  مع  التواصل 
حظي المشجعون بفرصة لقاء العبيهم 
توقيعهم،  على  والحصول  المفضلين، 
إلــى  بــاإلضــافــة  معهم  الــصــور  والــتــقــاط 
الــحــصــول عــلــى مــجــمــوعــة مــمــيــزة من 
الفريق  مــن  مــوقــعــة  كــقــمــصــان  الــهــدايــا 

ومجموعة أخرى متنوعة من الهدايا.
وجــــــاءت اســتــضــافــة العـــبـــي الــفــريــق 
التدريبي  المعسكر  بمناسبة  األلــمــانــي 

الشتوي لسنة ٢٠١٧ بقطر. 
رئيسية  خطوة  الرعاية  هذه  وتشكل 
لجعل  الــوطــنــيــة  الـــرؤيـــة  تــحــقــيــق  نــحــو 
مع  للرياضة  عالمياً  مركزاً  قطر  دولة 
اســتــعــدادهــا الســتــضــافــة نــهــائــيــات كــأس 
٢٠٢٢، إضافة إلى كونها الرعاية  العالم 

األولى من نوعها لمطار حمد الدولي.

ڈ بدر المير
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 مطار حمد األفضل خليجياً في الحد من االنبعاثات الكربونية مطار حمد األفضل خليجياً في الحد من االنبعاثات الكربونية

أعــــــــــــوام أعــــــــــــوام   ٣٣ خــــــــــــالل  ـــــــــوات  ـــــــــن س خــــــــــــالل   ـــــــــوات  ـــــــــن س  ١٠١٠ ــــــــــــى  إل ــــــاج  ــــــت ــــــح ي ــــــــــــجــــــــــــازاً  إن حـــــقـــــقـــــنـــــا  ـــــــر:  ـــــــي ـــــــم ــــــــــــى ال إل ــــــاج  ــــــت ــــــح ي ــــــــــــجــــــــــــازاً  إن حـــــقـــــقـــــنـــــا  ـــــــر:  ـــــــي ـــــــم ال

حمد  مطار  أعلن  ـ [:  الدوحة   
الدولي عن بلوغه بنجاح المستوى الثالث 
من برنامج اعتماد االنبعاثات الكربونية 
للمطارات  الــدولــي  للمجلس  للمطارات 
مع استراتيجيته في  ويأتي ذلك تماشياً 
مطار  يعد  اإلنجاز  وبهذا  البيئة،  حماية 
العربي  الخليج  منطقة  في  األول  حمد 
والثاني  الثالث  المستوى  إلى  يصل  الذي 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
للمهندس  الــشــهــادة  تسليم  تــم  وقـــد 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــيــر،  محمد  بـــدر 
وذلــك  الــدولــي،  حمد  بمطار  للعمليات 
ــــدورة الــثــانــيــة عــشــرة للمجلس  خـــالل ال
الـــدولـــي لــلــمــطــارات بــآســيــا والــمــحــيــط 
خالل  الدوحة  في  عقدت  والتي  الهادئ 

الفترة من ١٠ إلى ١٢ أبريل الماضي.
عشر  ثمانية  بعد  اإلنــجــاز  هــذا  ويأتي 
شهراً فقط من بدء العمل ببرنامج إدارة 
سجل  ولــقــد   ،٢٠١٥ عـــام  فــي  الــكــربــون 
جودة  في   ٪١٤٫٢ بنسبة  تحسناً  المطار 
الكربون ”نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون 
مــســافــر“  لــكــل  بــالــكــيــلــوجــرام   (CO٢)
بعام  مقارنة  الماضي  الــعــام  فــي  وذلــك 

.٢٠١٥
المير،  محمد  بــدر  المهندس  وقـــال 
مطار  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس 
حمد الدولي والمستشار الخاص لمجلس 
بآسيا  للمطارات  الدولي  المجلس  إدارة 
مطار  حــصــول  إن  الـــهـــادي:  والــمــحــيــط 
االلــتــزام  يؤكد  الشهادة  هــذه  على  حمد 

بمعالجة تغيرات المناخ، وقد تم تحقيق 
المطار  استمرار  خالل  من  اإلنجاز  هذا 
وبتنفيذه  الــكــربــون  انــبــعــاث  قــيــاس  فــي 
كامل  في  الطاقة  تخفيض  برامج  كافة 
ــــى إشــــراك  أرجــــــاء الـــمـــطـــار، إضـــافـــة إل
وإدارة  لقياس  بالمطار  العاملة  الجهات 
الـــطـــرف الــثــالــث لــالنــبــعــاث الــمــرتــبــطــة 

بالمطار.
هـــدف  أن  أضــــــاف 

مـــــــــطـــــــــار 

حمد من هذا االلتزام هو تحسين كفاءة 
ــبــعــاث الـــكـــربـــون لــكــل مــســافــر ليصل  ان
مــقــارنــة   ٪٣٠ إلـــى   ٢٠٣٠ عـــام  بــحــلــول 

بالنسبة المرجعية لعام ٢٠١٥.

جهود مثمرة

المؤتمر  هــامــش  عــلــى  الــمــيــر  وأشــــار 

الدولي  للمجلس  عشر  الثاني  اإلقليمي 
لــلــمــطــارات بــآســيــا والــمــحــيــط الــهــادئ، 
إلـــى أن حــصــول ”حــمــد الـــدولـــي“ على 
الــمــســتــوى الــثــالــث مــن بــرنــامــج اعــتــمــاد 
كــأول  للمطارات  الكربونية  االنبعاثات 
مــطــار فــي الخليج والــثــانــي فــي الــشــرق 
أن  كبيراً، موضحاً  األوسط يمثل إنجازاً 
الــــمــــطــــار حــصــل 

عــامــيــن  خـــــالل  األول  الـــمـــســـتـــوى  عـــلـــى 
والــمــســتــوى الــثــانــي خـــالل ثــالثــة أعـــوام 
سنوات،  خمس  خالل  الثالث  والمستوى 
إلــــى أن مـــطـــار حــمــد اســتــطــاع  مــشــيــراً 
ثالث  بعد  الثالث  المستوى  إلى  الوصول 

سنوات فقط من افتتاحه.
وأشــــار إلـــى أن مــطــار حــمــد الــدولــي 
ســيــعــمــل خــــالل الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة على 
برنامج  مــن  الــرابــع  للمستوى  الــوصــول 
ــعــاثــات  ــب اعـــتـــمـــاد االن

الــكــربــونــيــة لــلــمــطــارات فــي إطــــار دعــم 
البيئة  حــمــايــة  لــجــهــود  الـــجـــوي  الــمــرفــأ 
والــــمــــشــــاركــــة بـــفـــعـــالـــيـــة فـــــي بــــرامــــج 
مع  يتماشى  بما  االجتماعية  المسؤولية 
أن  مــؤكــداً   ،٢٠٣٠ التنموية  قطر  رؤيــة 
العديد  يحقق  أن  استطاع  الدولي  حمد 

من اإلنجازات.
أكــثــر  مــشــاركــة  أن  الــمــيــر  وأوضـــــح 
التنفيذيين  الــمــديــريــن  مــن   ٥٠٠ مــن 
قــرار  وصــنــاع  إدارة  مجلس  ومــديــري 
والمحيط  آســيــا  مــطــارات  مــؤتــمــر  فــي 
ـــهـــادي بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــشــاركــة ٥٠  ال
شــــركــــة فـــــي الــــمــــعــــرض الـــمـــصـــاحـــب 
للمؤتمر اإلقليمي الثاني عشر للمجلس 
الـــدولـــي لــلــمــطــارات بــآســيــا والــمــحــيــط 
التي  المتميزة  المكانة  يؤكد  الــهــادئ، 

حمد. مطار  إليها  وصل 
وقـــــد وضـــــع مــــطــــار حـــمـــد الــــدولــــي 
تــوفــر  الـــكـــربـــون  إلدارة  اســتــراتــيــجــيــة 
إطــــــــاراً لــــمــــبــــادرات خـــفـــض اســتــهــالك 
كما  الــمــطــار.  أنــحــاء  جميع  فــي  الطاقة 
إلدارة  عـــمـــل  مـــجـــمـــوعـــة  تــشــكــيــل  تــــم 
الطاقة مهمتها تحديد مبادرات توفير 
بأكمله.  المطار  في  وتطوريها  الطاقة 
عدد  بتنفيذ  المجموعة  هــذه  وقــامــت 
ذلك  فــي  بما  الــجــديــدة،  المشاريع  مــن 
اإلضــاءة  أنظمة  على  تعديالت  إدخــال 
وتحسين  والتبريد  والتهوية  والتدفئة 

نظام إدارة المباني. 
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نجاح كبير لمؤتمر ومعرض مطارات آسيا نجاح كبير لمؤتمر ومعرض مطارات آسيا 
حمد الدولي يحقق تقدماً كبير في برنامج التحول إلى مطار ذكيحمد الدولي يحقق تقدماً كبير في برنامج التحول إلى مطار ذكي

ــــرة ــــطــــائ ــــل ــــــصــــــعــــــود ل ــــــي ال ــــــت ــــل وح ــــي ــــج ــــس ــــت ــــرةخـــــــدمـــــــات ذاتـــــــيـــــــة بـــــــدايـــــــة مـــــــن إجـــــــــــــــــــراءات ال ــــطــــائ ــــل ــــــصــــــعــــــود ل ــــــي ال ــــــت ــــل وح ــــي ــــج ــــس ــــت خـــــــدمـــــــات ذاتـــــــيـــــــة بـــــــدايـــــــة مـــــــن إجـــــــــــــــــــراءات ال

مطار حمد الراعي 
البالتيني الرسمي 
لبايرن ميونخ

 الــدوحــة ـ الــرايــة: فــي خطوة جــديــدة نحو تحقيق 
في  عالمياً  رائــدة  دولــة  قطر  لجعل  الوطنية  الرؤية 
كأس  الستضافتها  اســتــعــداداً  وذلــك  الرياضة  مجال 
الدولي  حمد  مطار  وقــع   ،٢٠٢٢ القدم  لكرة  العالم 
ميونخ  بــايــرن  لــنــادي  رسمية  بالتينية  رعــايــة  عقد 

األلماني لكرة القدم. 
بالنسبة  نوعها  مــن  األولـــي  الــرعــايــة  هــذه  وتعتبر 
ميونخ  بــايــرن  نـــادي  ويتمتع  الــدولــي،  حمد  لمطار 
حمد  مــطــار  ويتطلع   ، الــعــالــم  حــول  كبيرة  بشعبية 
النادي  مشجعي  مع  قوية  عالقات  بناء  إلــى  الــدولــي 

وخصوصاً المسافرين العالميين منهم.
من  العديد  إلــى  المميزة  الشراكة  هــذه  وســتــؤدي 
ومطار  ميونخ  بايرن  نادي  بين  المشتركة  المشاريع 
حــمــد الـــدولـــي فـــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة مــمــا سيتيح 
قطر  دولــة  وأهــالــي  الــدولــي  حمد  مطار  لمسافري 

فرصة للتفاعل مع النادي. 
ويوفر مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عدة 
لألسواق  القطرية  الشركة  تشمل  ومــرافــق  خدمات 
الحرة التي تحتل مساحة بحجم ٤٠ ألف متر مربع 
العالمات  ألشــهــر  تــجــاريــاً  مــحــالً   ٧٠ مــن  أكــثــر  تضم 
التجارية من أزياء وإلكترونيات وغيرها إضافة إلى 
ومقهى تقدم خيارات متنوعة  أكثر من ٣٠ مطعماً 

من المأكوالت العالمية والمحلية. 
من  الــجــوي  الجانب  فــي  فندقاً  المطار  يضم  كما 
الــمــطــار ومــلــعــب اســـكـــواش ونــــادي ريــاضــي وبــركــة 
تقع  جميعها  صحي  ونـــادي  متر   ٢٥ بــطــول  سباحة 
المطار  يضم  كما  المغادرة.  بوابات  من  مقربة  على 
مؤلف  للشحن  ومجمع  لطائرتين  يتسعان  مدرجين 
ومنشأة  صــيــانــة  حــظــيــرة  إلـــى  إضــافــة  طابقين  مــن 

للتموين تعدان من بين األكبر في العالم.

اســـتـــضـــاف   : الـــــرايـــــة   – الـــــدوحـــــة 
فعاليات  بنجاح  الــدولــي  حمد  مطار 
مــؤتــمــر ومــعــرض الــمــجــلــس الــدولــي 
والمحيط  آســيــا  لــمــطــارات  اإلقليمي 
ــــهــــادئ فــــي دورتـــــــه الـــثـــانـــيـــة عــشــر  ال
بن  جاسم  السيد  سعادة  رعاية  تحت 
الــمــواصــالت  وزيـــر  السليطي،  ســيــف 

واالتصاالت.
الدولي  المجلس  فعاليات  وعقدت 
دولياً  تنظيمه  يتم  الــذي  للمطارات 
بحضور  السنوية  العادية  دورتـــه  فــي 
والـــذي  الــطــيــران  صــنــاعــة  رّواد  كــبــار 
استمر ثالثة أيام حيث تناولوا خالله 
وتبادلوا  الرئيسية  القضايا  من  عــدد 
التي  السبل  أفضل  إلى  إضافة  األفكار 

تساهم في تطور صناعة الطيران. 
التي  الرئيسية  المواضيع  بين  ومن 
كجهة  الــمــطــارات  دور  طــرحــهــا  تــم 
مــســؤولــة، كــذلــك أحـــدث االبــتــكــارات 
على  اإليجابي  وتأثيرها  التكنولوجية 
المطار  وأمـــن  الــمــســافــريــن،  تــجــربــة 

كـــذلـــك تــــم مــنــاقــشــة تـــوســـيـــع نــطــاق 
األنــشــطــة غــيــر الــمــتــعــلــقــة بــالــطــيــران 
خـــاصـــة عـــنـــد تـــطـــويـــر الــــمــــدن الــتــي 
بــهــا مــــطــــارات. وأعـــــرب الــمــديــرون 
تفاؤلهم  عن  للمطارات  التنفيذيون 
حيال نمو الحركة الجوية لعام ٢٠١٧ 
والمطارات التي حققت نتائج إيجابية 
وتــأثــيــرهــا االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي 
االقتصادات  على  المباشر  اإليجابي 

المحلية والعالمية.

مطار ذكي

وأســتــطــاع مــطــار حمد الــدولــي أن 
يحقق نجاحاً كبير في برنامج التحول 
إلـــى «مــطــار ذكـــي» مــن خـــالل دمــج 
أفضل التقنيات في هذا المجال والتي 
من شأنها أن توفر للمسافرين تحكماً 

واستقاللية أكثر خالل رحلتهم.
وبـــدايـــة مـــن إجـــــــراءات الــتــســجــيــل 
خطوة  كل  الطائرة،  إلى  الصعود  إلى 
مــن الــرحــلــة ســتــكــون ذاتــيــة الخدمة 
وتقليل  كبير  بشكل  الكفاءة  لتحسين 

وقـــــت االنــــتــــظــــار ولـــتـــجـــعـــل تــجــربــة 
وبتوفير  وسلسة.  سريعة  المسافرين 
WI-) الالسلكي  االنــتــرنــت  خــدمــات 
الـــجـــوال  وتــطــبــيــق  الــمــتــكــامــلــة   (FI
 (iBeacon  ) الــالســلــكــي»  الــمــرشــد 
ــتــي تــوفــر خــدمــة االســـتـــدالل عن  وال
الــصــلــة،  ذات  والــمــعــلــومــات  الــطــريــق 
حيث يستمتع المسافرون عبر مطار 
فــريــدة  ســفــر  بتجربة  الــدولــي  حــمــد 

من نوعها .
وقال المهندس بدر محمد المير، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــعــمــلــيــات مطار 
حمد الــدولــي: ”يــســعــى  مــطــار حمد 
الــــدولــــي  بـــاســـتـــمـــرار عــلــى الـــوصـــول 
العالمية  الــخــدمــة  مــســتــويــات  ألعــلــى 
المعايير  مــع  يــتــوافــق  بــمــا  الـــجـــودة  و 
المتبعة في مجال الطيران من خالل 
العمليات  و  المسافرين  على  التركيز 
الجهات  مــع   والشراكات  التقنيات  و 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــعـــامـــلـــة فـــيـــه. وهـــنـــاك 
إجــــراءات  لتسيير  الــتــقــنــيــات  أحــــدث 

المسافرين ومنها ما قد بدأنا بالفعل 
تــزال  ال  الــتــي  ومنها  اســتــخــدامــه  فــي 
بهدف  وذلــك  التجريب  مرحلة  فــي 
الحفاظ على مكانتنا وتعزيزها كأحد 

أفضل المطارات في العالم».
الـــتـــقـــنـــيـــات  هـــــــذه  ”ان  أضــــــــــاف: 
نقاط  عند  والمستخدمة  المتطورة 
الــتــفــتــيــش الـــرئـــيـــســـيـــة ســـــوف تــأخــذ 
الدولي  حمد  مطار  عبر  المسافرين 
نــحــو آفــــاق عــالــيــة. كــمــا أنــهــا ستعمل 
على تعزيز ربط المطار بالمسافرين 
وتـــزويـــدهـــم بــالــخــدمــات األســاســيــة 
الكثير  تنفيذ  تم  وقــد  إلحتياجاتهم. 
نقوم  فيما  البرنامج  هذا  جوانب  من 
والتي  الــجــوانــب  بقية  بتجربة  حالياً 
ســـــوف تـــــرى الــــنــــور فــــي الــمــســتــقــبــل 

القريب“.

تكنولوجيا متطورة

جميع  الدولي  حمد  مطار  ويحفز 
القطاع  وخاصة  التنموية  القطاعات 
الـــســـيـــاحـــي، ويــــقــــدم تـــجـــربـــة ســفــر 

بــمــعــايــيــر عــالــمــيــة حــيــث يــســتــخــدم 
المطار أكثر األنظمة تطورا وتقدما.

وروعـــي فــي مــطــار حــمــد الــدولــي  
الدولية  المعايير  كافة  انشائه  خالل 
ـــمـــطـــارات من  الــمــعــنــيــة بــصــنــاعــة ال
اتــصــاالت  واجــهــزة  عصرية  تقنيات 
احتياجات  لــســائــر  ومــراعــاة  حــديــثــة 
ويعتبر  العالمية،  الطيران  شركات 
تحفة  المختلفة  بــمــكــونــاتــه  الــمــطــار 
فاعال  دورا  ويلعب  حديثة  معمارية 
فــي تــرســيــخ مــفــاهــيــم مــتــطــورة عن 
صناعة الطيران المحلية واإلقليمية.

استثمار  تــم  أنـــه  بــالــذكــر  الــجــديــر 
التكنولوجيا الرائدة بكثافة في مطار 
من  واحــــدا  يجعله  مــا  الــدولــي  حــمــد 
أكــثــر الــمــطــارات تــطــورا فــي الــعــالــم، 
ـــأخـــذ الــتــكــنــولــوجــيــا مــركــز  حـــيـــث ت
ومرفق  الشحن  صالة  فــي  الــصــدارة 
الــتــمــويــن ومــركــز صــيــانــة الــطــائــرات 
لجعل هذه المرافق تعمل بشكل آلي 

بحت.
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خطط هيئة الطيران المدني تواكب رؤية قطر خطط هيئة الطيران المدني تواكب رؤية قطر ٢٠٣٠٢٠٣٠
عبد اهللا بن ناصر تركي السبيعي: عبد اهللا بن ناصر تركي السبيعي: 

الـــــمـــــدنـــــي ـــــــران  ـــــــي ـــــــط ال أمــــــــــن  ـــــر  مـــــعـــــايـــــي ــــق  ــــي ــــب ــــط ت ــــــــي  ف ــــــم  ــــــال ــــــع ال دول  تـــــتـــــصـــــدر  الـــــمـــــدنـــــيقـــــطـــــر  ـــــــران  ـــــــي ـــــــط ال أمــــــــــن  ـــــر  مـــــعـــــايـــــي ــــق  ــــي ــــب ــــط ت ــــــــي  ف ــــــم  ــــــال ــــــع ال دول  تـــــتـــــصـــــدر  قـــــطـــــر 

للطيران  الــعــامــة  الهيئة  واســتــطــاعــت 
المدني أن تحقق  الكثير من اإلنجازات 
المدني  الــطــيــران  مــجــاالت  مختلف  فــي 
الهيئة،  إدارات  مختلف  مستوى  وعــلــى 
ومنها، فوز دولة قطر بعضوية المجلس 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــهـــيـــئـــة  
الــــعــــربــــيــــة لـــلـــطـــيـــران 
ـــمـــدنـــي لـــــلـــــدورة مــن  ال
 ،٢٠١٨ حــــتــــى   ٢٠١٦
وذلك بعد حصولها على 
تــســعــة عــشــر صــوتــاً من 
صوتاً،  عشرين  إجمالي 
وفـــــــوز قـــطـــر بـــرئـــاســـة 
الثاني  اإلقليمي  االتحاد 
للمنظمة  التابع  (آســيــا) 
الــــعــــالــــمــــيــــة لـــــألرصـــــاد 
الــجــويــة، بــاإلضــافــة إلى 

تــــرؤس دولــــة قــطــر لــفــعــالــيــات الــــدورة 
الثالثة والعشرين للجمعية العامة العادية 

للهيئة العربية للطيران المدني.

رؤية حكيمة

وقــــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد عـــبـــد اهللا بــن 
الهيئة  رئــيــس  الــســبــيــعــي،  تــركــي  نــاصــر 
الــعــامــة لــلــطــيــران الـــمـــدنـــي: بــدعــم من 
رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
المفدى  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  تــــدرك  اهللا»،  «حــفــظــه 
الطيران  قطاع  مكانة  المدني  للطيران 
الَقطري  االقتصاد  مكونات  في  ودوره 
لما يقدمه من إمكانات تساهم في دفع 
عجلة النمو االقتصادي عبر خلق فرص 
التجارة  حــركــة  وتسهيل  جــديــدة،  عمل 
االقتصادية  القطاعات  وتحفيز  العالمية 

الحيوية.
أضاف سعادته : نحرص على االلتزام 
بــالــعــمــل ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدولـــة 
وبما  الــمــدى،  وبعيدة  قريبة  وخططها 
 ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة  مع  يتماشى 
من خالل البرامج والمشاريع التي تضمن 
واالقــتــصــاديــة  البشرية  التنمية  تحقيق 
مستدام،  بشكل  والبيئية  واالجتماعية 
ومشاريعها  الــدولــة  تــوجــهــات  ومــواكــبــة 
الطيران  بقطاع  واالرتقاء  االستراتيجية 
الـــمـــدنـــي مــــن حـــيـــث تـــطـــويـــر الـــمـــرافـــق 
وجـــــــودة الـــخـــدمـــات وانـــتـــهـــاج ســيــاســة 
خالل  من  العالم  على  واالنفتاح  التوسع 
الدولية  المنظمات  مع  العالقات  توثيق 
والمطارات  الطيران  بشؤون  تعنى  التي 
النقل  مواثيق  كافة  إلــى  قطر  وانضمام 

ثنائية  اتفاقيات  وتوقيع  الــدولــي  الجوي 
مع العديد من الدول إقليمياً ودولياً.

وتابع سعادة السيد عبد اهللا بن ناصر 
يشهده  ما  غريباً  ليس   : السبيعي  تركي 
غير  تطور  مــن  المدني  الــطــيــران  قطاع 
مــســبــوق بــفــضــل تــوافــر 
كــافــة االمـــكـــانـــات، بـــدءاً 
ــتــحــتــيــة  مـــــن الـــبـــنـــيـــة ال
الـــــــالزمـــــــة والـــــمـــــرافـــــق 
والـــخـــدمـــات الــمــتــاحــة، 
وقــــــد اســــتــــطــــاع مـــطـــار 
حـــــمـــــد الــــــــدولــــــــي مـــنـــذ 
افتتاحه أن يثبت قدرته 
عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
النمو المطرد في أعداد 
الــمــســافــريــن والــبــضــائــع 
وذلك  ومستقبالً،  حالياً 
بالتزامن مع ما ستشهده دولة قطر من 
استثنائية  وفعاليات  كبرى  استحقاقات 

قادمة على مختلف المستويات.
وحـــــول مـــعـــدالت الــتــقــطــيــر وتــأهــيــل 
الـــــكـــــوادر الـــقـــطـــريـــة فــــي الـــهـــيـــئـــة، قـــال 
السبيعي: وضعت الهيئة العامة للطيران 
السمو  صاحب  حضرة  توجيهات  المدني 
أمير البالد المفدى ”حفظه اهللا“ نصب 
أعينها، من خالل تنفيذ خطة استهدفت 
تــــدريــــب وتـــأهـــيـــل الـــــكـــــوادر الــقــطــريــة، 

وعــمــلــت الــهــيــئــة فــعــلــيــاً 
عـــلـــى إعــــــــداد وتــنــظــيــم 
وورش  تدريبية  دورات 
عــــمــــل مــــتــــالحــــقــــة فــي 
ـــلـــف الــــمــــجــــاالت  مـــخـــت
إدارات  بعمل  المتعلقة 
لتطوير  وذلــــك  الــهــيــئــة 
ــــــــكــــــــوادر  وتــــــأهــــــيــــــل ال
الــقــطــريــة الــعــامــلــة في 
المناصب  لتتولى  الهيئة 
الــقــيــاديــة والــفــنــيــة، كما 

من  الخبرة  ذوي  استقطاب  على  عملت 
خــارج  مــن  القطرية  الوطنية  الــكــفــاءات 
الطيران  قطاع  في  والمتخصصة  الهيئة 

المدني.

ً قطر األفضل عالميا

هــــــذا وأعــــلــــنــــت الـــمـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
عن  مــؤخــراً  الــمــدنــي «إيــكــاو»  للطيران 
تطبيق  فـــي  الــعــالــم  دول  قــطــر  تـــصـــدر 
وحصلت  المدني،  الطيران  أمن  معايير 
دولة قطر على نسبة ٩٩٫١٠٪ في تطبيق 
معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن 

الطيران المدني، وهو المعيار األهم في 
مجال التدقيق األمني، كما حققت نسبة 
الــعــنــاصــر  تــنــفــيــذ  يــخــص  فــيــمــا   ٪٩٦٫٧٦
الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، 
ونسبة ١٠٠٪ في تطبيق المعايير األمنية 
الواردة بالملحق التاسع التفاقية الطيران 

المدني الدولي المتعلق بالتسهيالت.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني 
إن هذه األرقام تشير إلى القفزة النوعية 
في  تحقيقها  قطر  دولة  استطاعت  التي 
مــجــال أمـــن الــطــيــران الــمــدنــي مــقــارنــة 
في  أجــري  الــذي  األمني  التدقيق  بنتائج 
عام ٢٠١٢ والذي حصلت فيه دولة قطر 

على نسبة ٧٨٫٧٦٪.
في  الكبير  الــفــارق  أن  إلـــى  وأشــــارت 
الدولي  حمد  مطار  بين  العمليات  حجم 
 ٢٠١٧ فيعام  التدقيق  عليه  أجــري  الــذي 
ومـــطـــار الـــدوحـــة الـــدولـــي الــــذي أجـــري 
أهمية  وأكدت  عــام٢٠١٢.  التدقيق  عليه 
هــذا اإلنــجــاز صــوب تحقيق رؤيـــة قطر 
تحقيق  أن  إلــى  مشيرة  الــوطــنــيــة٢٠٣٠، 
المدنيمن  الــطــيــران  مــجــال  فـــي  األمــــن 

الركائز األساسية في الدولة.
وأعـــــرب ســـعـــادة الــســيــد عـــبـــداهللا بن 
الهيئة  رئــيــس  الــســبــيــعــي،  تــركــي  نــاصــر 
الــعــامــة لــلــطــيــران الــمــدنــي عــن ســعــادتــه 
إلى أن نتائج  بهذا النجاح الكبير، مشيراً 
أهمية  لها  التدقيق  هذا 
كبرى لكونها تؤكد على 
الدولي  حمد  مطار  أن 
فــي مــقــدمــة الــمــطــارات 

األكثر أمنا في العالم».
وأضــــــــاف ســـعـــادتـــه: 
نهنئ  إذ  الــيــوم  «ونــحــن 
أنـــفـــســـنـــا بـــهـــذا اإلنـــجـــاز 
بالشكر  نــتــقــدم  الــكــبــيــر 
الشيخ  لمعالي  الــجــزيــل 
عــبــد اهللا بــن نــاصــر بن 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  ثــانــي،  آل  خليفة 
المتواصل  دعــمــه  على  الداخلية  ووزيـــر 
لمنظومة الطيران المدني وكذلك الشكر 
سيف  بن  جاسم  السيد  لسعادة  موصول 
الــمــواصــالت  وزيـــر  السليطي،  أحــمــد  بــن 
ومتابعته  معايشته  عــلــى  واالتـــصـــاالت، 
الــمــســتــمــرة لــلــهــيــئــة ولـــهـــذه اإلجــــــراءات 
وبــاألخــص الــدعــم الــمــقــدم مــنــه لقطاع 
أمن الطيران. كما اتقدم بالشكر الجزيل 
إلدارتـــي أمــن وجــــوازات المطار بـــوزارة 

الداخلية وإدارة مطار حمد الدولي».

الهيئة  خــطــط  تــرتــكــز   :] ـ  الـــدوحـــة 
الـــعـــامـــة لــلــطــيــران الـــمـــدنـــي عــلــى الــخــطــوط 
الهيئة  استراتيجية  ترسيها  الــتــي  الــعــريــضــة 
تؤسس  الــتــي  والمرحلية  السنوية  وخططها 
الدولة،  في  المدني  الطيران  قطاع  لمستقبل 
بــمــا يـــخـــدم أهــــــداف وتــطــلــعــات رؤيـــــة قطر 
الذي  النمو  مستوى  ويواكب   ،٢٠٣٠ الوطنية 
تــشــهــده كــافــة قــطــاعــات االقــتــصــاد الــوطــنــي 
ويـــؤمـــن احــتــيــاجــات الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة ومــا 

ستحمله من استحقاقات وفعاليات عالمية.
وتؤدي دقة التخطيط واإلدارة إلى تحقيق 

التي  والمهام  األدوار  بين  والتكامل  التناغم 
الطيران  لهيئة  التابعة  اإلدارات  بها  تضطلع 
نوعية.  إنــجــازات  إلــى  تترجم  والــتــي  المدني 
وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على 
لتحقق  بها،  تضطلع  التي  المهام  كافة  تفعيل 
المزيد من النجاحات التي تضاف إلى الئحة 
المجاالت  كــافــة  فــي  اإلنـــجـــازات  مــن  طويلة 
ـــجـــوي وصــنــاعــة  الــمــتــعــلــقــة بــقــطــاع الــنــقــل ال
الطيران في قطر ويأتي ذلك في إطار سعي 
الهيئة الدائم لتطوير أدائها وتحسين مستوى 

عملها.

تطوير القطاع 
يحفز جميع 

القطاعات 
التنموية

جهود كبيرة 
الستقطاب 

الكوادر 
القطرية
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الــهــيــئــة  أطــلــقــت  ـ [:  الـــدوحـــة 
الـــعـــامـــة لــلــطــيــران الـــمـــدنـــي بــالــتــعــاون 
والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــم  وزارة  مـــن  كـــل  مـــع 
الــعــالــي وكــلــيــة قــطــر لــعــلــوم الــطــيــران، 
جــوي»  مــراقــب  تصير  «وّدك  مــبــادرة 
الســـتـــقـــطـــاب طــــــالب قـــطـــريـــيـــن مــن 
الــدولــة  فــي  للبنين  الــثــانــويــة  الـــمـــدارس 
لــالنــضــمــام والــتــخــصــص فـــي بــرنــامــج 
لوجود  نــظــراً  وذلــك  الجوية،  المراقبة 
المتخصصة  القطرية  بــالــكــوادر  نقص 

العاملة في هذا المجال.
وتـــتـــضـــمـــن الـــــمـــــبـــــادرة الــــتــــي بـــــدأت 
زيــــــارات لــحــوالــي ١٥ مــدرســة  مـــؤخـــراً 
ثـــانـــويـــة لــلــبــنــيــن فــــي الـــــدولـــــة، يــجــري 
خــاللــهــا تــقــديــم عـــروض مــرئــيــة وفيلم 
ــتــضــمــن شــــروحــــات  قـــصـــيـــر لــلــطــلــبــة ت
عمل  وطبيعة  أهــمــيــة  حـــول  وتــفــاصــيــل 
الــمــراقــبــيــن الــجــويــيــن، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
المقدمة  االستثنائية  والعالوات  المزايا 

للعاملين في هذا المجال.
ـــشـــروط الــواجــب  وتـــوضـــح الــحــمــلــة ال
توافرها في الطالب الراغبين باالنضمام 
لبرنامج المراقبة الجوية، وهي أال يقل 
 ،٪٧٠ عــن  الــثــانــويــة  فــي  الــعــام  معدلهم 
وأن يحصل على معدل جيد في مادتي 

الرياضيات واإلنجليزي.
المراقبة  دبــلــوم  بــرنــامــج  ويــســتــغــرق 
خاللها  يتلقى  السنتين،  حــوالــي  الجوية 
الخاصة  والمناهج  المواد  كافة  الطالب 
بــالــتــحــكــم بــحــركــة الـــطـــائـــرات وإعــطــاء 
واالقــالع  بالهبوط  للطائرات  الصالحية 

والتحرك على أرض المطار.
الجويين  المراقبين  عاتق  على  ويقع 
األرض  عــلــى  الــطــائــرات  حــركــة  تنظيم 

وفي السماء لمنع حدوث أي تصادم.
المدني  للطيران  العامة  الهيئة  وتضع 
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  توجيهات 

تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــالد 
أعينها،  نــصــب  اهللا“  ”حــفــظــه  الــمــفــدى 
ــنــفــيــذ خـــطـــة اســتــهــدفــت  مــــن خـــــالل ت
تـــدريـــب وتـــأهـــيـــل الــــكــــوادر الــقــطــريــة، 
وعملت الهيئة فعلياً على إعداد وتنظيم 
متالحقة  عمل  وورش  تدريبية  دورات 
بعمل  المتعلقة  الــمــجــاالت  مختلف  فــي 
وتأهيل  لتطوير  وذلـــك  الهيئة  إدارات 
الهيئة  فـــي  الــعــامــلــة  الــقــطــريــة  الـــكـــوادر 
كما  والفنية،  القيادية  المناصب  لتتولى 
عملت على استقطاب ذوي الخبرة من 
خــارج  مــن  القطرية  الوطنية  الــكــفــاءات 

الطيران  قطاع  في  والمتخصصة  الهيئة 
المدني.

اختصاصات المراقب الجوي

يــخــتــص قــســم الــمــراقــبــة الــجــويــة بما 
يلي:

التي  الطيران  حركة  بمراقبة  القيام  ـ 
أثناء  القطري  الجوي  المجال  تستخدم 
رحــالتــهــا مــن الــمــطــارات بــشــكــل دقيق 
المتبعة  واألنـــظـــمـــة  اإلجـــــــراءات  حــســب 
الطيران  منظمة  قبل  مــن  والمطلوبة 
المدني الدولي منعاً الصطدام الطائرات 

بعضها ببعض أثناء الطيران.

ـــمـــالحـــيـــة  ال الـــــخـــــدمـــــات  ــــقــــديــــم  ت ـ 
الحركة  لتنظيم  المطلوبة  واإلرشـــادات 
المسارات  وعبر  الــمــطــارات  فــي  الجوية 
المراقبة  مــراكــز  مــع  بالتنسيق  الــجــويــة 

العاملة في المنطقة.
ـ مــراقــبــة الـــمـــعـــدات والــعــامــلــيــن في 
مــنــطــقــة الــــمــــنــــاورات وســــاحــــة وقــــوف 
الطائرات منعاً لالصطدام مع الطائرات 
ـــتـــي تــهــبــط فــــي الـــمـــطـــار أو تـــغـــادره  ال
بحالة  الخاصة  بالمعلومات  وتزويدها 
الــطــقــس والـــعـــوائـــق الــتــي قـــد تــؤثــر على 

سالمة الطيران.

ـ مـــســـاعـــدة الـــطـــيـــار عـــنـــد الــــطــــوارئ 
وذلــــك بــاتــخــاذ اإلجـــــــراءات الــضــروريــة 
من  والمقررة  الثابتة  التعليمات  حسب 
الــدولــي  الــمــدنــي  الــطــيــران  منظمة  قبل 
واألنظمة المحلية. والتنسيق المسبق مع 
مختلف األجهزة التي تعمل في المطار 
المطلوبة  الصيانة  بعملية  الــقــيــام  عند 
لألجهزة المستخدمة إلرشاد الطائرات.

يومياً  المطار  وأنـــوار  مــدرج  فحص  ـ 
أو  تقرير  وإعــداد  صالحيتها  من  للتأكد 
األمر  لزم  إذا  صيانتها  تعليمات  إصــدار 
إلـــى الــجــهــات الــمــخــتــصــة. والــتــأكــد من 

وأجــهــزة  المالحية  األجــهــزة  جميع  أن 
وقيادة  إلرشــاد  المستخدمة  االتصاالت 
الطائرات سواء في الجو أو على األرض 

تعمل بشكل جيد.
الــــخــــرائــــط  تــــوفــــيــــر  مــــــن  الــــتــــأكــــد  ـ 
والهبوط  االقتراب  إلجــراءات  المطلوبة 
وعمل  الطائرات  قبل  من  المستخدمة 
الحاجة.  عند  عليها  المطلوبة  التعديالت 
وإبالغ الجهات المعنية والتنسيق الكامل 
والـــدقـــيـــق مــــع الـــجـــهـــات األخـــــــرى عــنــد 
حــــدوث حــــاالت الــــطــــوارئ لــلــطــائــرات. 
وإعطاء اإلرشادات الضرورية للطائرات 
التي قد تضل المسار تفادياً لدخول هذه 

الطائرات في المناطق المحظورة.
الــــخــــرائــــط  تــــوفــــيــــر  مــــــن  الــــتــــأكــــد  ـ 
والــمــعــلــومــات الــمــطــلــوبــة لــلــطــيــران عن 
للطيارين  الــجــويــة  والــمــســارات  الــطــرق 
وتركيبة  بطبيعة  الملمين  وغير  الجدد 
وإرشاد  المنطقة.  في  الجوية  المسارات 
وتــوجــيــه رجــــال الــبــحــث واإلنـــقـــاذ أثــنــاء 
ومراكز  المستشفيات  وإشعار  الطوارئ 

البحث واإلنقاذ المجاورة.
المستخدمة  االتصال  قنوات  مراقبة  ـ 
ببرج المراقبة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لمعالجة  الــحــاجــة  دعـــت  إذا  والــســريــعــة 
فجأة  تحدث  قد  التي  الطارئة  الحاالت 
ســــــواء لـــلـــطـــائـــرات الـــتـــي تــعــبــر األجــــــواء 
المطارات  إلى  طريقها  سالكة  القطرية 

األخرى أو التي تحت سيطرته.
متعلقة  مــالحــيــة  نـــشـــرات  إصــــــدار  ـ 
بـــاألمـــور الــتــي تــؤثــر عــلــى نــشــاط حركة 
الــطــيــران وتــوزيــعــهــا على الــجــهــات ذات 
والقيام  احتياجاته.  حسب  كــل  العالقة 
واإليـــواء  الهبوط  رســوم  فواتير  بــإصــدار 
بالتحصيل.  المعنية  للجهات  وإحالتها 
وتــنــظــيــم ومـــتـــابـــعـــة تـــعـــديـــالت خــطــط 

االقتراب والهبوط.
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القطرية تبرم أضخم الصفقات وتواصل مسيرة الريادة القطرية تبرم أضخم الصفقات وتواصل مسيرة الريادة 
تدشن ١٢ وجهة جديدة خالل ٢٠١٨

األعــمــال رجـــال  درجـــة  على  للسفر  جــديــدة  معايير  تــرســي  «كــيــوســويــت» 
الـــدوحـــة ـ [: وقــعــت الــخــطــوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة اتــفــاقــيــة شـــراكـــة مع 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) 
لــتــصــبــح الــشــريــك الــرســمــي والــطــيــران 
في   ٢٠٢٢ عــام  حتى  لــالتــحــاد  الــرســمــي 
الناقلة  وسترعى  ضخمة.  رعاية  صفقة 
وكـــأس   ٢٠١٧ الــــقــــارات  كــــأس  مـــن  كـــل 
العالم  وكـــأس  روســيــا  فــي   ٢٠١٨ العالم 
وكــأس  للسيدات  العالم  وكــأس  لألندية 

العالم ٢٠٢٢ في قطر. 
وســـــوف تــحــصــل الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الــحــقــوق 
على  شعارها  وضــع  وحــقــوق  التسويقية 
كأس  بطولتي  خــالل  اإلعالنية  اللوحات 
المتوقع  مــن  حيث  الــقــادمــتــيــن،  الــعــالــم 
ضخماً  عـــــدداً  تــجــذب  أن  بــطــولــة  لــكــل 
متابع.  مليار   ٢ إلى  يصل  المتابعين  من 
وسوف تحصل الناقلة كذلك على حقوق 
عدد  خــالل  المالعب  في  شعارها  وضــع 
مـــن الــمــنــافــســات، بــمــا فـــي ذلــــك كــأس 
العالم تحت ٢٠ سنة، وكأس العالم لكرة 
التي  التفاعلية  العالم  وكــأس  الــصــاالت، 
تعد أضخم بطولة ألعاب إلكترونية في 

العالم.
ويأتي هذا اإلعالن ليؤكد استراتيجية 
الجوية  الخطوط  لــدى  الــرائــدة  الرعاية 
الــقــطــريــة لــألنــديــة الــكــبــرى واألحـــــداث 
الرياضية العالمية، والتي تشمل الشراكة 
ونادي  القدم،  لكرة  برشلونة  نــادي  مع 
الفورموال  وسباقات  السعودي،  األهلي 
إي في باريس ونيويورك، وبطولة العالم 
مؤخراً  أقيمت  التي  الهوائية  للدراجات 
فــي الـــدوحـــة، ورعـــايـــة كــل مــن بطولة 
السيدات  لتنس  المفتوحة  تــوتــال  قطر 

المفتوحة  موبيل  إكسون  قطر  وبطولة 
للتنس.

وقــــال الــســيــد أكــبــر الــبــاكــر، الــرئــيــس 
الجوية  الــخــطــوط  لمجموعة  التنفيذي 
الـــقـــطـــريـــة: تــتــفــهــم الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الناس  جمع  في  الرياضة  قــّوة  القطرية 
ـــــروح الــمــنــافــســة الـــــودّيـــــة، ومــن  مـــعـــاً ب
الوطنية  الناقلة  ستقوم  المنطلق،  هــذا 
العالم  كأس  بطولة  برعاية  قطر  لدولة 
هذا  يعد  حيث  الــقــادمــتــيــن،  بنسختيها 
الحدث أكثر البطوالت الرياضية شعبيًة 
في العالم. ونتطلع قدماً إلى 
باالنتصارات  االحتفال 
المشجعين،  مع 

وسوف نستلهم احتفاالتنا من المهارات 
مــبــاراة  كــل  إثـــارة  ومــن  لالعبين  الفنية 
 ٢٠٢٢ بطولة  حتى  الــعــالــم  كــأس  خــالل 
التي ستقام بكل فخر في دولتنا الحبيبة 

قطر.
هــــذا وأعـــلـــنـــت الــنــاقــلــة عـــن إضــافــة 
جـــــديـــــدة  وجــــــهــــــة   ١٢
إلــــــــى شــبــكــتــهــا 

 : وهــــي   ،  ٢٠١٨ عــــام  فـــي  الــمــتــنــامــيــة 
المتحدة  الواليات  في  فرانسيسكو  سان 
األمـــريـــكـــيـــة، وكــــارديــــف فـــي الــمــمــلــكــة 
ـــايـــالنـــد،  الــــمــــتــــحــــدة، ويـــــوتـــــابـــــاو فـــــي ت
وشيتاجونج في بنجالديش، وميكونوس 
في اليونان، وملقا في إسبانيا، وأكرا في 
وأبيدجان  البرتغال،  في  ولشبونة  غانا، 
جمهورية  في  وبــراغ  الــعــاج،  ساحل  في 
التشيك، وكييف في أوكرانيا، ومومباسا 
فــي كينيا، وجـــاء هـــذا اإلعــــالن بــعــد أن 

من  القطرية  الناقلة  كشفت 

قبل عن إضافة ١٤ وجهة جديدة العام 
وجهاتها  شــبــكــة  إلـــى  لــتــضــاف  الـــجـــاري 
على  يــزيــد  مــا  تــضــم  والــتــي  المتنامية، 

١٥٠ وجهة.
جناح كيوسويت

كــشــفــت الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 
مــــؤخــــراً عـــن مـــقـــصـــورة درجـــــة رجـــال 
األعـــمـــال الــجــديــدة «كــيــو ســويــت» التي 
تـــقـــدم بـــاقـــة مــــن الــمــعــايــيــر الـــجـــديـــدة 

واالبتكارات ووسائل الراحة التي يمكن 
المسافرين  رغــبــة  يناسب  بما  تعديلها 
هذه  على  السفر  مفهوم  تعريف  لتعيد 

الدرجة.
الــجــديــد  الــمــقــعــد  تصميم  واســتــغــرق 
رسميا  إطــالقــه  قبل  العمل  مــن  عامين 
فــي بــرلــيــن. وجـــذب اإلطــــالق الرسمي 
للمقعد اهتمام وسائل اإلعالم والخبراء 
في قطاع الطيران من شتى أنحاء العالم 
الذين قدموا حاملين معهم العديد من 
األفـــكـــار والـــتـــصـــورات حــــول خــصــائــص 

ومميزات المقعد الجديد.
ويبرز التصميم الجديد لمقعد درجة 
رجــــال األعـــمـــال، الــــذي دّشــــن مــعــرض 
برلين،  بــي»  تي  «آي  والسفر  للسياحة 
سريرا  ليصبح  المقعد  تعديل  إمكانية 
الدرجة،  هذه  على  مرة  ألول  مزدوجا 
المسافرين  الخاصية  هــذه  تمنح  حيث 
الــــمــــزيــــد مـــــن الـــخـــصـــوصـــيـــة بــفــضــل 
المسافرين  وبإمكان  الــجــرارة،  األبــواب 
الــمــتــجــاوريــن تــحــويــل مــقــاعــدهــم إلــى 

غرفة خاصة لهم. 
العمل  وزمـــالء  األصــدقــاء  وسيحظى 
بالقدرة  والعائالت الذين يسافرون معاً 
لهم  المخصصة  المساحة  تحويل  على 
يعطيهم  خاص  جناح  إلى  الطائرة  على 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــحـــريـــة لــلــعــمــل وتـــنـــاول 
الطعام والتحدث بفضل الفواصل القابلة 
عندما  المتحركة  والــشــاشــات  للتعديل 
يــحــجــزون الــمــقــاعــد األربــعــة 
هذه  وتــوّفــر  المنتصف.  في 
الميزات أفضل تجربة سفر 
تمّكن المسافرين من تعديلها 
بما يناسب أهواءهم وحاجاتهم.

الناقلة الوطنية.. 
الطيران الرسمي 

لـ الفيفا حتى 
٢٠٢٢

األعــمــال رجـــال  ـة 
ك ال ة ا ال ائل ا كا اال

الناقلة الوطنية..
الطيران الرسمي 

لـ الفيفا حتى 
٢٠٢٢
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كتارا للضيافة تمتلك وتدير أرقى الفنادق والمنتجعاتكتارا للضيافة تمتلك وتدير أرقى الفنادق والمنتجعات
الشركة تواصل توسعاتها محلياً وعالمياً

٢٠٢٦ ــــــول  ــــــل ــــــح ب ـــــــاً  ـــــــدق ـــــــن ف  ٦٠ وإدارة  ـــــــــالك  ـــــــــت الم ـــــط  ـــــط ـــــخ ن ـــــــــال:  ـــــــــم ال ــــــد  ــــــم ح

الــــقــــادمــــة ـــــال  ـــــألجـــــي ل ــــــــــارز  ب إرث  ــــــــرك  ت ــــــــى  إل ـــــا  ـــــن ـــــت رؤي ـــــدف  ـــــه ت ــــــم:  ــــــاس ج ــــــن  ب ــــــــــواف  ن الــــشــــيــــخ 

الدوحة ـ [: تمكنت كتارا 
تملك  الـــتـــي  الـــشـــركـــة  لــلــضــيــافــة، 
ـــــور مــجــمــوعــة مــن  وتــــديــــر وتـــــًطّ
ــفــنــادق والــمــنــتــجــعــات الــفــاخــرة  ال
من  الــعــديــد  تحقيق  مــن  عــالــمــيــاً، 
الـــنـــجـــاحـــات، األمــــــر الــــــذي يــبــرز 
من  والمستمرة  البارزة  إنجازاتها 
قطر  نهضة  فــي  المساهمة  أجــل 
الضيافة  قطاع  وتطوير  ونموها، 
العالمي،  القطاع  ليواكب  القطري 
وذلــــــــك مـــــن خــــــالل االســـتـــثـــمـــار 
وتــطــويــر الـــفـــنـــادق الــمــمــيــزة في 

الوجهات العالمية الرئيسية.
واستقبلت شركة كتارا للضيافة 
عام ٢٠١٧ بمحفظة عالية الجودة 
من األصول الفاخرة، حيث تواصل 
تــوســعــهــا مــــن خـــــالل بــرنــامــجــهــا 
واالستثمار  للتطوير  االستراتيجي 
في أكثر الفنادق جودًة في قطر، 
من  أصــولــهــا  بتوسيع  تــقــوم  بينما 
الـــفـــنـــادق الــشــهــيــرة فـــي األســـــواق 
العالم.  أنحاء  جميع  في  الرئيسية 
كبيراً  تقدماً  الشركة  حققت  كما 
في تجديد الفنادق القائمة وإنشاء 
فـــنـــادق جــــديــــدة، وتــتــطــلــع كــتــارا 

تحقيق  عن  اإلعــالن  إلى  للضيافة 
المزيد من اإلنجازات خالل العام 

الجاري.
بن  نـــواف  الشيخ  ســعــادة  وقـــال 
رئيس  ثــانــي  آل  جــبــر  بــن  جــاســم 
لــلــضــيــافــة:  كـــتـــارا  إدارة  مــجــلــس 
تــهــدف رؤيــتــنــا إلـــى تــغــيــيــر عــالــم 
الــضــيــافــة مـــن خــــالل االســتــثــمــار 
واالبــتــكــار، والــتــي مــن شــأنــهــا أن 
القادمة  لألجيال  بــارزاً  إرثاً  تترك 
التنموية  قــطــر  رؤيـــة  يــواكــب  بــمــا 

.٢٠٣٠
للضيافة  كــتــارا  رؤيـــة   : أضـــاف 

ـــمـــو  ـــن تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق ال
االســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي قـــطـــر، إلـــى 
جديدة  أســـواق  فــي  التوسع  جانب 
إننا  القول  ويمكن  حدودنا،  خارج 
آلخر،  عام  من  جيد  بوضع  نتمتع 
تحقيق  عــلــى  قـــادريـــن  وأصــبــحــنــا 
مساعينا  فــي  النجاح  مــن  المزيد 
المعترف  الــرائــدة  الشركة  لنكون 
بــهــا دولــــًيــــا فـــي قـــطـــاع الــضــيــافــة 
ـــفـــاخـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم  ال

أجمع.
ومـــن جــانــبــه قـــال الــســيــد حمد 
التنفيذي  الرئيس  المال  اهللا  عبد 

لشركة كتارا للضيافة: إن القطاع 
الــفــنــدقــي شــهــد تـــحـــوالت كــبــيــرة 
وإنجازات غير مسبوقة عبر كتارا 
عالمية  شركة  تعد  التي  للضيافة 
مالكة وُمطورة ومشغلة للفنادق. 
تنفيذ  على  للضيافة  كتارا  وتعمل 
للتوسع  االســتــراتــيــجــيــة  خــطــطــهــا 
الفنادق  في  االستثمار  خالل  من 
ــــدة فـــي قـــطـــر، فـــي الــوقــت  ــــرائ ال

الــــذي تــعــمــل فــيــه عــلــى تنمية 
العقارات  من  مجموعتها 

الــفــاخــرة فــي األســـواق 
الدولية الرئيسية.

للضيافة  كتارا  تمتلك  أضــاف: 
الــرائــدة  الــعــقــارات  مــن  مجموعة 
الـــتـــي تـــتـــوزع فـــي ثــــالث قـــــارات، 
مـــع عــــقــــارات فـــي قــطــر ومــصــر 
والـــمـــغـــرب والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 

وإســــبــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا وألـــمـــانـــيـــا 
وإيـــطـــالـــيـــا وســـويـــســـرا وهـــولـــنـــدا 
وسنغافورة وتايالند. بينما تتمتع 
ـــشـــراكـــات مــــع أفــضــل  الـــشـــركـــة ب
وتمتلك  الفنادق،  إدارة  شركات 
كــــــتــــــارا لـــلـــضـــيـــافـــة 
أيـــضـــاً الــعــالمــات 
التجارية الخاصة 
بـــــهـــــا فـــــــي مــــجــــال 
تــشــغــيــل الـــفـــنـــادق 
مـــثـــل مــجــمــوعــة 
بيرجنستوك 
ــــــادق  وفــــــن

مـــــــــــــروب. وتـــــــهـــــــدف الــــشــــركــــة 
إلــــى تــحــقــيــق الــتــمــيــز فـــي قــطــاع 

الضيافة.
وتـــابـــع الـــمـــال: نــحــن مــلــتــزمــون 
ـــة تـــطـــويـــر وتــوســيــع  فــــي مـــواصـــل
اســتــثــمــاراتــنــا، ونــعــمــل عــلــى إنــجــاز 
مجموعة من المبادرات التي من 
شأنها أن تقربنا من هدفنا لضم 

٦٠ فندقاً بحلول عام ٢٠٢٦.

خطط التوسع

وشــــــهــــــدت مـــحـــفـــظـــة كــــتــــارا 
فــنــدقــاً   ٤٢ لــتــضــم  نــمــواً  للضيافة 
تطمح  كما  تــديــرهــا،  أو  تمتلكها 
الــــشــــركــــة إلــــــى تـــحـــقـــيـــق هــدفــهــا 
محفظتها  إلى  فندقا   ٦٠ إلضافة 
بحلول عام ٢٠٢٦. وبكونها شركة 
تدعم  قطر،  في  الرائدة  الضيافة 
االقتصادية  الرؤية  للضيافة  كتارا 

طويلة األمد لدولة قطر. 
اكــــتــــســــبــــت كــــــتــــــارا لـــلـــضـــيـــافـــة 
للمساهمات  الــعــالــمــي  االعـــتـــراف 
الضيافة  قطاع  فــي  قدمتها  التي 
عــــلــــى مــــســــتــــوى قــــطــــر والــــعــــالــــم 
مـــن خــــالل الــعــديــد مـــن الــجــوائــز 

المرموقة التي حازت عليها.

 
 
 
 

 
 

تنفيذ  على  للضيافة  كتارا  وتعمل 
للتوسع  االســتــراتــيــجــيــة  خــطــطــهــا 
الفنادق  في  االستثمار  خالل  من 
ــــدة فـــي قـــطـــر، فـــي الــوقــت  ــــرائ ال

الــــذي تــعــمــل فــيــه عــلــى تنمية
العقارات  من  مجموعتها 

الــفــاخــرة فــي األســـواق 
الدولية الرئيسية.

كــــــتــــــارا لـــلـــضـــيـــافـــة 
أيـــضـــاً الــعــالمــات 
التجارية الخاصة 
بـــــهـــــا فـــــــي مــــجــــال 
تــشــغــيــل الـــفـــنـــادق 
مـــثـــل مــجــمــوعــة 
بيرجنستوك 
ــــــادق  وفــــــن

تدددددعم  قطر،  في  الرائدة  الضيافة 
االقتصادية  الرؤية  للضيافة  كتارا 

طويلة األمد لدولة قطر. 
اكــــتــــســــبــــت كــــــتــــــارا لـــلـــضـــيـــافـــة 
للمساهمات  الــعــالــمــي  االعـــتـــراف 
الضيافة  قطاع  فــي  قدمتها  التي 
عــــلــــى مــــســــتــــوى قــــطــــر والــــعــــالــــم 
مـــن خــــالل الــعــديــد مـــن الــجــوائــز 

المرموقة التي حازت عليها.
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كتارا للضيافة تدعم خطط قطر التنمويةكتارا للضيافة تدعم خطط قطر التنموية
حصلت على جوائز عالمية مرموقة

ــــــــة  ــــــــطــــــــري ــــــــق ــــــــــــــــــــوادر ال ــــــــــــــــــــك جـــــــــــــهـــــــــــــود كــــــــــبــــــــــيــــــــــرة الســــــــــتــــــــــقــــــــــطــــــــــاب ال

٢٠١٧ خـــــــــالل  ــــــي  ــــــان ــــــب اإلس ـــــــــــــــدوري  ال مـــــــع  ـــــة  ـــــراك ـــــش ـــــال ب اللـــــيـــــجـــــا  ــــم  ــــطــــع م تــــفــــتــــتــــح  الـــــشـــــركـــــة 

على  للضيافة  كــتــارا  وحــصــلــت 
الــعــديــد مـــن الــجــوائــز الــمــرمــوقــة 
تــقــديــراً لــمــســاهــمــتــهــا الــمــتــواصــلــة 
على  الفاخرة  الضيافة  مشهد  في 
بما  والعالمي،  المحلي  المستويين 
فــي ذلـــك جــائــزة «أفــضــل شركة 
ضــيــافــة» ضــمــن جــوائــز أريــبــيــان 
بزنس في قطر، وجائزة «الشركة 
الرائدة في مجال تطوير خدمات 
الــضــيــافــة فـــي الـــشـــرق األوســــط» 
خالل  الــتــوالــي  على  الثالثة  للسنة 
حفل توزيع جوائز السفر العالمية. 
كـــمـــا حـــصـــلـــت الــــشــــركــــة عــلــى 
جــــائــــزة «إنــــــجــــــازات اســتــثــنــائــيــة 
فـــي قـــطـــاع الــضــيــافــة الـــفـــاخـــرة» 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي ضمن 
للضيافة  نـــجـــوم  الــســبــعــة  جـــوائـــز 
نهاية  وفــي  الــمــاضــي.  أكتوبر  فــي 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي، مــنــحــت كـــتـــارا 
الــرائــدة  «الــشــركــة  لقب  للضيافة 
الرابعة  للسنة  الضيافة»  عالم  في 
السفر  جــوائــز  ضمن  التوالي  على 

العالمية في ديسمبر.
بارزا  حضورا  العام  هذا  ويشهد 
خالل  من  للضيافة،  كتارا  لشركة 

استراتيجي  برنامج  الشركة  وضع 
لــلــتــطــويــر واالســتــثــمــار فـــي أكــثــر 
الــفــنــادق جــــودًة فــي قــطــر، بينما 
تقوم بتوسيع أصولها من الفنادق 
الشهيرة في األسواق الرئيسية في 

جميع أنحاء العالم.

التقطير

للضيافة  كتارا  جهود  إطــار  في 
نــحــو تــعــزيــز إمــكــانــيــات الــشــبــاب 
الـــقـــطـــريـــيـــن وتـــطـــبـــيـــق ســيــاســة 
على  مؤخراً  التوقيع  تم  التقطير، 
قطر  جامعة  مــع  تفاهم  مــذكــرة 
لــتــشــجــيــع الــشــبــاب الــقــطــري على 

اســتــكــشــاف قـــطـــاع الــضــيــافــة في 
قطر. 

أعلنت  األخـــيـــرة،  ــــة  اآلون وفـــي 
كتارا للضيافة عن إطالق برنامج 
ــتــدريــب الــفــنــدقــي  ــل «تــحــســيــن» ل
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة مـــاريـــوت 
الـــدولـــيـــة لــتــعــزيــز فــــرص الــعــمــل 
استجابة  وذلك  القطري،  للشباب 
للحاجة للقادة القطريين في هذا 
المبادرة  هــذه  وتساهم  الــقــطــاع، 
للضيافة  كــتــارا  الــتــزام  تأكيد  فــي 
بــاالســتــثــمــار فـــي تــنــمــيــة مــهــارات 
الــشــبــاب الــقــطــري وتــطــويــر قطاع 

الضيافة في قطر.
 وصـــمـــم بـــرنـــامـــج «تــحــســيــن» 
بــالــشــراكــة مـــع جــامــعــة كــورنــيــل، 
ومؤسسة  العرب  إنجاز  ومؤسسة 
حيث  التوظيف،  أجل  من  التعليم 
 ١٢ بين  مــا  تــتــراوح  لــمــدة  يستمر 
خاللها  مــن  سيتمكن  شــهــراً  و١٨ 
الـــمـــشـــاركـــون فـــي الــبــرنــامــج من 
المطلوبة  المهارات  على  التعرف 
ليتمكنوا  الفنادق  وتشغيل  إلدارة 

من الحصول على وظيفة إدارية.
للخريجين  الــبــرنــامــج  ويــوفــر 

فـــــــرصـــــــة الكـــــتـــــســـــاب 

معرفة عملية حول تفاصيل سير 
عــمــل كـــافـــة األقــــســــام مـــن خــالل 
بــرنــامــج تــدريــبــي يستمر لــمــدة ٦ 

أشــهــر، بــاإلضــافــة إلـــى فرصة 
لالنخراط في بعض اإلدارات 

المختارة من خالل برنامج 
يــســتــمــر لــفــتــرة تـــتـــراوح 

بين ٦ و١٢ شهراً، كما 
مثالية  فرصة  يتيح 

للخريجين للوصول إلى مجموعة 
التي  اإلداريـــة  التنمية  بــرامــج  مــن 

توفرها شركة ماريوت الدولية.
مطعم «الليجا»

هـــذا وأعــلــنــت شــركــة كــتــارا 
لـــلـــضـــيـــافـــة مـــــــؤخـــــــراً عــن 
شـــراكـــتـــهـــا مــــع مــنــظــمــي 
ـــــــــــدوري اإلســــبــــانــــي  ال
لـــــــكـــــــرة الــــــقــــــدم 

األكثر  الرياضي  الـــدوري  الليجا، 
إلطالق  وذلــك  العالم،  في  شعبية 
متخصص  مطعم  أول  «الليجا» 
اإلسباني  الــدوري  رياضة  لمحبي 
الفندق  حديقة  فــي  الــقــدم  لــكــرة 
ـــتـــي تــعــتــبــر الـــوجـــهـــة الــعــائــلــيــة  وال

الرائدة.
 ومــن الــمــقــرر افــتــتــاح المطعم 
ــــجــــديــــد فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام  ال
لمشجعي  سيوفر  والذي  الجاري، 
كـــرة الــقــدم فــرصــة تــجــربــة أحــد 
العالمية  التجارية  العالمات  أكثر 
شعبية لكرة القدم الليجا، وذلك 
في بيئة فريدة في حديقة الفندق 
الـــتـــي دشـــنـــتـــهـــا  كــــتــــارا لــلــضــيــافــة 

مؤخراً. 
ـــجـــديـــد  ويــــشــــمــــل الـــمـــطـــعـــم ال
مـــرافـــق ووســـائـــل راحــــة مــتــعــددة 
التلفزيون  أجــهــزة  ذلـــك  فــي  بــمــا 
لــبــث  الـــكـــبـــيـــرة  الــــشــــاشــــات  ذات 
فضالً  للمباريات،  الحية  التغطية 
عـــن الــمــحــل الـــتـــجـــاري الــرســمــي 
لـــلـــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
لعشاق  خــاص  مطعم  وأول 
الرياضة في الدوحة.

قطر. الضيافة في
وصـــمـــم بـــرنـــامـــج «تــحــســيــن» 
جــامــعــة كــورنــيــل،  بــالــشــراكــة مـــع
ومؤسسة  العرب إنجاز  ومؤسسة
حيث  التوظيف،  أجل  من  التعليم
١٢ بين  مــا  تــتــراوح  لــمــدة  يستمر 
خاللها  مــن  سيتمكن  شــهــراً  و١٨ 
الـــمـــشـــاركـــون فـــي الــبــرنــامــج من 
المطلوبة  المهارات  على  التعرف 
ليتمكنوا  الفنادق  وتشغيل  إلدارة 

من الحصول على وظيفة إدارية.
للخريجين  الــبــرنــامــج  ويــوفــر 

فـــــــرصـــــــة الكـــــتـــــســـــاب

معرفة عملية حول تفاصيل سير
مـــن خــالل عــمــل كـــافـــة األقــــســــام
٦ تــدريــبــي يستمر لــمــدة بــرنــامــج
أشــهــر، بــاإلضــافــة إلـــى فرصة
لالنخراط في بعض اإلدارات
المختارة من خالل برنامج 

يــســتــمــر لــفــتــرة تـــتـــراوح
٦بين ٦ و١٢ شهراً، كما 
مثالية فرصة  يتيح 

للخريجين للوصول إلى مجموعة 
التي اإلداريـــة  التنمية  بــرامــج  مــن 

توفرها شركة ماريوت الدولية.
مطعم «الليجا»

هـــذا وأعــلــنــت شــركــة كــتــارا 
لـــلـــضـــيـــافـــة مـــــــؤخـــــــراً عــن 
مــنــظــمــي شـــراكـــتـــهـــا مــــع
ـــــــــــدوري اإلســــبــــانــــي  ال
لـــــــكـــــــرة الــــــقــــــدم 

ي ج ر
شعبية لكرة القدم الليجا، وذلك
في بيئة فريدة في حديقة الفندق
الـــتـــي دشـــنـــتـــهـــا  كــــتــــارا لــلــضــيــافــة

مؤخراً.
ـــجـــديـــد ويــــشــــمــــل الـــمـــطـــعـــم ال
مـــرافـــق ووســـائـــل راحــــة مــتــعــددة
التلفزيون أجــهــزة  ذلـــك  فــي  بــمــا 
لــبــث الـــكـــبـــيـــرة  الــــشــــاشــــات  ذات 

فضالً للمباريات،  الحية  التغطية 
عـــن الــمــحــل الـــتـــجـــاري الــرســمــي
لــكــرة الــقــدم، لـــلـــدوري اإلســبــانــي
لعشاق خــاص  مطعم  وأول 
الرياضة في الدوحة.



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.

katarahospitality.com


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

