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كتارا للضيافة
44 فندقًا فخمًا في قطر و4 قارات

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

للضيافة«  »كــتــارا  شركة  تمّكنت 
مـــن حــجــز مــوقــع رائــــد فـــي قــطــاع 
ــــوق  ــــسـ ــــس فـــــــي الـ ــيـ ــ الـــــــفـــــــنـــــــادق، لـ
على مستوى  بل  فحسب  املحلي  القطري 
أعــــرق  ــــال إدارة ومــلــكــيــة  الـــعـــالـــم، مــــن خـ
املــبــانــي الــتــي حــّولــتــهــا إلـــى فــنــادق فخمة 
مــن فــئــة خــمــس نــجــوم. وكــانــت الحكومة 
القطرية قد أسست في عام 1970 »شركة 
قــطــر الــوطــنــيــة لــلــفــنــادق املـــحـــدودة«، لكي 
تدير فندق »شيراتون - الخليج« املعروف 
الــيــوم بــاســم فــنــدق »مــاريــوت - الــدوحــة«، 
وهو أّول فندق خمس نجوم في قطر. ثّم 
عامة  يحمل  الـــذي  األّول  فندقها  أنــشــأت 
تجارية عاملية في عــام 1982، وهــو فندق 
»شــيــراتــون - الـــدوحـــة«. واعــتــمــدت »كــتــارا 
وقد  أعمالها،  فــي  رائـــدًا  نهجًا  للضيافة« 
ــت إدارة أّول فــنــدق خــمــس نــجــوم في 

ّ
تــول

الدوحة، وأنشأت أّول الفنادق العاملية في 
الباد. وفي عام 2001، أنشأت فندق »ريتز 
- كــارلــتــون« الــفــنــدق األكــثــر عــلــّوًا فــي قطر 
أّول  في حينه، ومنتجع »شاطئ سيلني« 
منتجع فــخــم، وفــنــدق »فــريــج شـــرق« أّول 

فندق فخم.
يقول مدير املشاريع في »كتارا للضيافة«، 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــة، لــ ــمــ ــعــ ــنــ ــد الــ ــ ــالـ ــ املــــهــــنــــدس خـ

البرجان التوأمان يمثاّلن َسيفين مستوحَيين من شعار دولة قطر )العربي الجديد(

نحو  قبل  انطلقت  »الشركة   
ّ
إن الــجــديــد«، 

ــقـــطـــري، ثم  خــمــســني عـــامـــًا فـــي الـــســـوق الـ
في  استثماراتها  لتتوزع  عامليًا  توّسعت 
أربـــع قــــارات هــي أوروبــــا وأمــيــركــا وآســيــا 
وأفـــريـــقـــيـــا مـــن خــــال 12 دولـــــة هـــي قطر 
ــــرب وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا  ــغـ ــ ومـــصـــر واملـ
وهولندا  وسويسرا  وإسبانيا  وإيطاليا 
املتحدة  وسنغافورة وتاياند والواليات 
الــيــوم 44  األمــيــركــيــة. وتــشــمــل محفظتها 
إلى جانب اإلدارة  ها استحواذ 

ّ
فندقًا، جل

 60 إلــى  للوصول  الشركة  وتخطط  كذلك. 
فندقًا بحلول عام 2030«.

ه »على الصعيد املحلي، 
ّ
ويوضح النعمة أن

أنشأت كتارا للضيافة أحدث مشروعاتها 
فــي الــعــام املــاضــي، وهــو منتجع »شاطئ 
ســــلــــوى«. كـــذلـــك تــعــتــمــد عـــلـــى مــجــمــوعــة 
ُمروب إلدارة الفنادق التي تدير مجموعة 
ــا مــنــتــجــع  ــرزهــ ــادق فــــي قـــطـــر، أبــ ــنـ ــفـ مــــن الـ
شاطئ سيلني ومنتجع شاطئ سميسمة. 
ــــق خــطــة  وتــــتــــوســــع الــــشــــركــــة داخــــلــــيــــًا وفــ
ــذ مــشــروعــًا عماقًا باسم 

ّ
مــدروســة، وتــنــف

أبراج كتارا في منطقة املارينا في مدينة 
ــــروع يـــتـــألـــف مــــن بـــرَجـــني  ــــشـ لـــوســـيـــل. واملـ
ــان سيفني مــســتــوحــَيــني من 

ّ
تــوأَمــني يــمــث

ــــوف يـــضـــّم فــنــدقــًا  ــة قـــطـــر، وسـ ــ شـــعـــار دولـ
بخمس نجوم لتلبية متطلبات املسافرين 
مــن رجــــال األعـــمـــال، وفــنــدقــًا بــســت نجوم 

للباحثني عن إقامة تتمّيز بأعلى درجات 
ــّي. وبـــني الـــبـــرَجـــني، قــاعــة  ــرقــ الــفــخــامــة والــ
التي تتجاوز مساحتها  كتارا للمعارض 
ــــع«. ويــشــيــر الــنــعــمــة إلــى  ــرّب 3500 مــتــر مــ
ــــي خـــال  ــكــــون فـ ــــاح ســــــوف يــ ــتـ ــ ــتـ ــ  »االفـ

ّ
أن

صافرة  انطاق  قبل  وحتمًا  املقبل،  العام 
مونديال 2022«.

وكان مشروع »أبراج كتارا« قد حصل على 
شــهــادة »جـــي ســـاس للتصميم والــبــنــاء« 
فــئــة خــمــس نــجــوم فـــي مــرحــلــة التصميم 
والبناء، علمًا أن املنظومة العاملية لتقييم 
االستدامة »جي ساس« األولى من نوعها 
ــانـــي الــــخــــضــــراء فــــي مــنــطــقــة  ــبـ لــتــقــيــيــم املـ
الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا والــتــي 
تــســتــخــدمــهــا املـــبـــانـــي ومـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــتــقــيــيــم تــأثــيــرهــا الــبــيــئــي، مع 
الخبراء  قبل  مــن  املــشــروع  تقييم تصميم 
واملختصني في املنظمة الخليجية للبحث 
الــشــهــادة  والــتــطــويــر »غـــــورد«، إذ تعكس 
ــع مـــن االلـــتـــزام بمعايير 

ّ
املــســتــوى املــتــوق

االستدامة التي ستعتمدها »أبراج كتارا« 
عند االنتهاء من تنفيذ املشروع.

ه »على املستوى العربي، 
ّ
يضيف النعمة أن

تتضّمن محفظة الشركة فنادق ومشاريع 
كــثــيــرة فـــي شــــرم الــشــيــخ فـــي مــصــر. ومــن 
فتتح في عام 2022، 

ُ
املشاريع التي سوف ت

مــشــروع  قصر الــتــازي فــي مدينة طنجة 

املغربية الذي ُيرّمم ليصير فندقًا بخمس 
نجوم. ويهدف املشروع إلى تعزيز التراث 
املـــغـــربـــي الـــفـــريـــد مــــع إضــــفــــاء ملـــســـات مــن 
ر فــي نهاية املــطــاف أجــواء 

ّ
الــحــداثــة، ليوف

ترفيهية فخمة مع تأثيرات ثقافية محلية 
ومـــنـــاظـــر طــبــيــعــيــة ومـــنـــاظـــر بــانــورامــيــة 
ــراعــــى  ــ لـــلـــمـــديـــنـــة ومـــحـــيـــطـــهـــا. وســـــــوف ُي
الــحــفــاظ عــلــى املــكــانــة الــطــبــيــعــيــة للقصر 
في عملية التجديد، باإلضافة إلى تعزيز 

وظائفه وتجربة الضيافة الشاملة«.
 »كــــتــــارا لــلــضــيــافــة« 

ّ
ــات بــــــأن ــانـ ــيـ وتـــفـــيـــد بـ

أضافت إلى محفظتها في عام 2017 ثاثة 
فنادق، اثنان في قطر وواحد في لندن. وفي 
لجهاز  التابعة  الشركة  دخــلــت   ،2018 عــام 
قطر لاستثمار إلى سوق الواليات املتحدة 
األميركية، واستحوذت على فندق »بازا« 
بــإدارة »فيرمونت«، إلى جانب االستحواذ 
فندق  على  املتحدة  اململكة  فــي  لها  الثالث 
»غــروفــنــر هــــاوس« فــي لــنــدن بـــــإدارة »جــي 
افــتــتــحــت   ،2019 ــــي  وفـ مـــــاريـــــوت«.  دبـــلـــيـــو 
الشركة  فندق »رافلز« في سنغافورة، بعد 

عملية ترميم على ثاث مراحل.
ــــن دور الـــشـــركـــة فــــي اســـتـــضـــافـــة قــطــر  وعـ
ــقـــدم 2022،  ــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ بــطــولــة كــ
ـــهـــا »تــســعــى دائـــمـــًا إلــى 

ّ
يــشــرح الــنــعــمــة أن

تطوير وإضافة فنادق جديدة. ومنذ عام 
2018 أضافت أربعة فنادق باإلضافة إلى 
إلى جانب فندق شاطئ  املسيلة،  منتجع 
وهـــي  و2020.   2019 ــاَمــــي  عــ فــــي  ــلـــوى  سـ
أبو  حاليا تجّدد فندق ماريوت في رأس 
عبود وتشّيد أبراج كتارا في لوسيل. وكل 
هـــذه الــفــنــادق ومـــا ســبــقــهــا ســـوف تـــؤّدي 
 »التواصل 

ّ
دورها في البطولة«، مؤكدا أن

والتنسيق مستمران بني الشركة واللجنة 
مــع  وكــــذلــــك  واإلرث  لـــلـــمـــشـــاريـــع  الـــعـــلـــيـــا 

املجلس الوطني للسياحة«.

اعتمدت »كتارا 
للضيافة« نهجًا رائدًا 
ت 

ّ
في أعمالها، وقد تول

إدارة أّول فندق خمس 
نجوم في الدوحة

■ ■ ■
انطلقت الشركة قبل 
نحو خمسني عامًا 

في السوق القطري، ثم 
توّسعت عامليًا لتتوزع 
استثماراتها في 12 

دولة

■ ■ ■
تتوسع الشركة داخليًا 
وفق خطة مدروسة، 

ذ مشروعًا عمالقًا 
ّ
وتنف

باسم »أبراج كتارا« 
في منطقة املارينا في 

مدينة لوسيل

باختصار

أثّرت جائحة كورونا على القطاع السياحي في العالم بشكل كبير، لكّن شركة »كتارا للضيافة« تمّكنت من تجاوزها بحسب 
ما يفيد قائمون عليها، بفضل تنّوع االستثمارات في دول ومواقع كثيرة

هوامش

سعدية مفرح

التي استغرقت سنني كثيرة من  البعيدة  في غربتها 
عمرها، رحلت الشاعرة العراقية الكبيرة، مليعة عباس 
الحافل  عمرها  من  التسعني  تجاوزت  بعدما  عمارة، 
بالشعر والحكايات والضحكات، والدموع أيضًا، وهي 
املعاني التي كانت وقودًا لشعريتها املتدفقة، والتي لم 
دته 

ّ
تنل ما تستحقه من اهتمام نقدي، كما بدا لي، وأك

هي في لقاء لي معها قبل عقدين تقريبًا. وقد سألتها 
عن سبب عدم اهتمام النقاد بتجربتها الشعرية ـ على 
الشعراء  مــن  لقيه مجايلوها  الـــذي  االهــتــمــام  عــكــس  
هم 

ّ
بأن ُيتهموا  الــعــراق - وهــل فعلوا ذلــك حتى ال  فــي 

»نعم  تضحك:  وهــي  فقالت،  جميلة،  امـــرأة  يجاملون 
.. لقد تهّيبوا الكتابة عني خوفًا من هــذا االتــهــام، بل 
خــوفــًا مــن زوجــاتــهــم الـــغـــيـــورات. وبــاملــنــاســبــة، كتبت 
قصيدة وجهتها إلى هذا النوع من الزوجات الغيورات، 
قلت فيها: سيدتي/ مني أنا اطمئني/ فزوجك املصون 

في أمان!«. 
ذلك  الظريفة في  ت في حكاياتها 

َ
استرسل وبعدما 

ــار، عــدنــا إلــى الــســؤال، فــقــالــت: »هــنــاك أســبــاٌب  اإلطــ

أخــــــرى، يـــعـــود مــعــظــمــهــا إلــــى تـــواضـــعـــي الــشــديــد. 
ـــفـــت خــطــأ 

ّ
 ُصـــن

ٌ
ــة ــلــ ــتـــواضـــع رذيــ وقــــد وجــــــدُت أّن الـ

بـــني الــفــضــائــل. الـــتـــواضـــع، كــمــا يــقــول مــحــمــد عبد 
الــذي  املصطنع  والــتــواضــع  املــوهــبــة.  يقتل  الــوهــاب، 
يفتعله بــعــض الــنــاس الســـتـــدراج مــزيــد مــن املــديــح 
 بــصــدق، 

ٌ
ــنــي مــتــواضــعــة

ّ
 ومــكــشــوف، لــكــن

ٌ
مـــعـــروف

ألّبي  وال  بنفسي،  أفتخر  ال  ــنــي 
ّ
ألن  

ٌ
متواضعة وأنــا 

الناس في مناطق  بعيدًا عن  الــدعــوات، وأعيش   
ّ

كــل
بعيدة، وأتعّمد عدم االشتراك في نشاطاٍت كثيرة، 

ر سلبًا فّي«. 
ّ
وهذا ما أث

 إيــاهــا إلـــى مــزيــٍد مــن الحديث 
ً
قــلــت لــهــا مــســتــدرجــة

 يؤّرقها 
ّ

ــه ظــل
ّ
حــول هــذا املــوضــوع الــذي اكتشفت أن

العزوف  أّن من أسباب ذلك  ترْين  أال  : »ولكن 
ً
طويال

الــنــقــدي الــشــديــد عــن شــعــرك عـــدم انــضــوائــك تحت 
لواء أّي حزٍب سياسيٍّ من تلك األحــزاب التي كانت 
آنــــذاك، تــلــمــع، وتــكــرس املنتمني إلــيــهــا مــن الــشــعــراء 
ها اكتشفت اإلجابة املثالية 

ّ
وغيرهم؟«. فقالت، وكأن

الــســؤال: »طبعًا... طبعًا. كــان هــذا هو  الحقيقية عن 
الــشــعــراء، وإن  هـــؤالء  مــثــل  الـــذي يبني شخصيات 
كانت شخصياٍت فارغة وكاذبة. لقد عاصرُت بعض 

مهمة،  مناصب  في  وعّينوا  قدرهم  ارتفع  الشعراء، 
وترجمت أشعارهم وكتب عنها كثير«. 

 
ً
ومــا أشــارت إليه مليعة عباس عــمــارة، يلخص واحــدة

من حاالت النقد العربي في ستينيات القرن املاضي 
وسبعينياته وثمانينياته، قبل أن يدخل النقاد العرب 
فــي عالقتهم مــع الشعر والــشــعــراء فــي حــالــٍة جــديــدٍة 
ســيــطــرت عــلــيــهــا قـــوانـــني جـــديـــدة تــنــاســب املــرحــلــة، 
القيمة،  املالية  والجوائز  الكبرى  املهرجانات  عنوانها 
وغيرها من وسائل السيطرة الرسمية الجديدة على 

الحياة.  فــي  حــد ســواء  على  والنقاد  الشعراء  خطوط 
الشعرية  الشخصيات  تلك  نعايش  الــيــوم  نحن  وهــا 
التي وصفتها مليعة بالفارغة والكاذبة تعيش مجّددًا 
كــطــفــيــلــيــاٍت حــقــيــقــيــٍة، فــتــمــتــهــن قــيــمــة الــحــيــاة كلها 
بامتهانها قيمة الشعر واألدب عمومًا، لتكون مجرد 

وسائل إعالنية ودعائية لهذه السلطة أو تلك! 
إلــيــه مليعة باعتباره  أّن مــا أشـــارت  الــجــديــد  والــغــريــب 
صوا من االنكشاف 

ّ
أن يتمل الشعراء   يحاول 

ً
نقيصة

ــام يتباهون  بــه، أصــبــح كــثــيــرون مــن شــعــراء هــذه األيـ
ــي إدراجـــــــه فـــي ملف  ويــتــغــنــون بــــه، وال يــمــانــعــون فـ
تفوقهم على من بقي قابضًا على جمر الشعر بقيمه 
الحقيقية، باعتباره قيمة إنسانية أولى في هذه الحياة. 
رحم الله مليعة عباس عمارة، التي ابتعدت عن املشهد 
 
ً
كله منذ عقود، لتعيش في منفاها االختياري غريبة
الغربة  املكان والــزمــان، من دون أن يدفعها وجــع  في 
 عنها يومًا واحدًا 

ّ
ى عن مبادئ لم تتخل

ّ
إلى أن تتخل

 شاعرة بحجمها ومكانتها 
ّ

وال قصيدة واحدة... ولعل
في  الــحــّرة،  خياراتها   

ّ
بــكــل تبقى،  أن   

ّ
تستحق كــانــت 

وطنها الذي تحب، من دون أن تضطر لدفع الضريبة 
من حريتها وصحتها وضحكتها الجميلة.

لميعة... الغريبة

وأخيرًا

ابتعدت لميعة عباس عمارة 
عن المشهد كلّه منذ عقود، 

لتعيش في منفاها االختياري 
غريبًة في المكان والزمان
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