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البرنامج الثقافي األلماني بمھرجان قطر الدولي لألغذية 2017
الدوحة ،قطر 27 ،مارس /آذار  :2017تستضيف سفارة جمھورية ألمانيا االتحادية ومعھد جوته منطقة الخليج مجموعة
من الموسيقيين وفناني الترفيه األلمان إلثراء مھرجان قطر الدولي لألغذية لھذا العام والمقام خالل الفترة من  29مارس وحتى
 8أبريل  2017في حديقة فندق الشيراتون .تنظم الھيئة العامة للسياحة في قطر مھرجان قطر الدولي لألغذية للعام الثامن
على التوالي والذي يعود للعاصمة مركزاً على التنوع الثقافي ومواھب الطھي الوطنية.
وبھذه المناسبة ،علق حسن اإلبراھيم ،رئيس قطاع التنمية السياحية بالھيئة العامة للسياحة ،قائالً "يخلق مھرجان قطر الدولي
لألغذية مساحة مشتركة لإلحتفال بالتراث الوطني للبالد والتعددية الثقافية من خالل األغذية .ندعو المقيمين والزوار إلكتشاف
وتبادل اإلنطباعات الثقافية واالجتماعية والترفيھية خالل أساليب الطھى المختلفة .باإلضافة إلى األغذية ،يسرنا حضور
موسيقيين ،فنانين ومؤديين ألمان لتمثيل بلدھم حيث يشاركون في مھرجان قطر الدولي لألغذية تحت راية العام الثقافي قطر-
ألمانيا  .2017نرحب بھم وندعوھم لإلستمتاع بنكھات قطر وتذوق كرم ضيافتنا.
تعد مشاركة الموسيقيين وفناني الترفيه األلمان في برنامج ھذا المھرجان الشھير جزء من عام الثقافة األلماني القطري "قطر
ألمانيا  ."2017يشرح سعادة ھانس أودو موتسيل ،سفير جمھورية ألمانيا االتحادية في الدوحة "اسمحو لي أن أرحب بكم في
مھرجان قطر الدولي لألغذية ھذا العام والذي يحظى بمشاركة ألمانية قوية في إطار عام الثقافة القطري األلماني "قطر ألمانيا
 ."2017بجانب إمكانية تذوق بعض أطايب األطعمة األلمانية بالجناح األلماني ،نفخر بأن نعلن عن البرنامج الموسيقي
المصاحب الذي سيعزفه فريق " "Niederbayerischer Musikantenstammtischليقدم الموسيقى الشعبية
األلمانية بتطور رائع للدوحة .كما سنستمتع بالتسلية التي سيقدمھا ثنائي البلھوان األلماني ألف وفريدريك نويبر".
سوف يقوم فريق " "Niederbayerischer Musikantenstammtischالموسيقي األلماني بالعزف في مھرجان
قطر الدولي لألغذية في أمسيات أيام من  29مارس وحتى  1أبريل  .2017تجول الفريق المكون من مجموعة من
الموسيقيين الشباب عازفين موسيقاھم الشعبية التقليدية األلمانية الرائعة في الحانات والمطاعم منذ  .2013كما يتمكنون بحبھم
المفعم بالحياة والقوي للموسيقى التقليدية من جذب حتى غير المھتمين بالموسيقى الشعبية ويثبتون بذلك أن الموسيقى التقليدية
ليست مجرد شيء عفا عليه الزمن ولكنھا شيء مثير .سوف يأتي الفريق للدوحة بطاقم مكون من أربعة عازفين.
لتقديم التسلية للكبار والصغار على حد سواء وجﱠه المنظمون األلمان الدعوة أللف نويبر وأبنه فريدريك لتقديم حيلھم وألعابھم
البھلوانية .سوف يتجول الثنائي في ركن " "Wurstbudeاأللماني في المنطقة الثقافية خالل الفترة من  29مارس وحتى 3
أبريل  .2017قدم ألف نويبر عروضه كبھلوان على مدار أكثر من  20عاما ً وقادته عروضه للظھور على المستوى المحلي
وكذلك الدولي في اليابان والمملكة العربية السعودية .نويبر بطل في رياضة رص الكؤوس حيث حاز على لقب بطل العالم لعام
 2012مع أبنه فريدريك في ھذه اللعبة إضافة للعديد من األلقاب الدولية التي حازا عليھا فيما بعد.
سوف تأخذك وكالة " "Premium Entertainmentاأللمانية القائمة في الدوحة في رحلة طھي إلى برلين حيث ستتذوق
في ركنھم المسمى بـ " "Wurstbudeسجق الكاري البرليني الشھير والذي يعد من األشياء التي يجب على كل زائر
للعاصمة األلمانية تجربتھا .سجق الكاري ليس المقابل األلماني للھامبورجر أو الشاورما أو البن باو فحسب ،ولكنه يمثل نمط
الحياة األلمانية الجديدة المعتمد على أغذية الشارع ،حسبما يشرح كريستوف ھيلبيج من وكالة " Premium
."Entertainment
إن عام الثقافة "قطر ألمانيا  "2017عبارة عن برنامج مدته عام واحد ُمصمم لتعميق التفاھم بين األمم من خالل التبادل في
مجاالت الفنون والثقافة والتراث والرياضة  .تم تطوير ھذه المبادرة من قبل متاحف قطر بالشراكة مع معھد جوته منطقة الخليج
والسفارة األلمانية في الدوحة وسفارة قطر في ألمانيا.

كافة فعاليات برنامج المھرجان مجانية ومفتوحة للجماھير .يفتح المھرجان أبوابه للجماھير أثناء أيام األسبوع من الساعة  2بعد
الظھر وحتى  10ليالً وفي عطلة نھاية األسبوع من  2بعد الظھر وحتى  11ليالً .يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت لإلطالع
على فعاليات البرنامج األلماني .يتيح فندق الشيراتون بارك أربعة طوابق تحت األرض لصف السيارات موفراً  2500مكان
آلالف الزوار لالستمتاع بالمھرجان بسھولة ويسر.
 -انتھى –

عن معھد جوته  -المركز الثقافي األلماني
يُعد معھد جوته  -المركز الثقافي األلماني مؤسسة عالمية تعمل على نشر اللغة والثقافة األلمانية من خالل شبكة واسعة تضم
 159معھدًا في  98دولةً على مستوى العالم ،باإلضافة إلى  12معھدًا في ألمانيا .ويعمل معھد جوته نيابة عن حكومة جمھورية
ألمانيا االتحادية لتوطيد وتعزيز عالقاتھا الثقافية .عالوة على ذلك ،يقدم معھد جوته دورات اللغة االلمانية ،وينظّم احتفاالت
ومناسبات ثقافية في منطقة الخليج .وينظم معھد جوته منطقة الخليج ،بالتعاون مع سفارة دولة ألمانيا لدى قطر ،برامج وفعاليات
العام الثقافي قطر ألمانيا .2017
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عن مھرجان قطر الدولي لألغذية
مھرجان قطر الدولي لألغذية ھو مھرجان متعدد الثقافات ويحتفي بتنوع وثراء عروض األطعمة والمشروبات والضيافة التي
تزخر بھا البالد .ونظراً ألن فعالياته تتواصل على مدار عدة أيام خالل فصل الربيع ،فإن المھرجان يمنح أھل قطر وزوارھا
فرصة رائعة لالستمتاع بأشھى أصناف الطعام من األطباق العالمية الشھيرة وكذلك المأكوالت المحلية األصيلة في الھواء
الطلق ووسط مناظر طبيعية خالبة.
ويشكل مھرجان قطر الدولي لألغذية جزءاً من استراتيجية قطر الرامية لتعزيز وتنويع عروضھا ومزاياھا السياحية ،وال سيما
في مجال الترفيه العائلي والحضري .وبفضل الجھود والروح التعاونية بين الشركاء من القطاعين العام والخاص ،استطاع
المھرجان أن يعزز مكانته منذ انطالق نسخته األولى في عام  2010ليصبح واحداً من أكثر الفعاليات التي يترقبھا الجمھور
ضمن رزنامة الفعاليات والمھرجانات السنوية في قطر.
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عن كتارا للضيافة
تعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرھا دولة قطر ومع خبرة تمتد ألكثر من خمسة وأربعين
عاما ً في قطاع الضيافة  ،تعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططھا االستراتيجية للتوسع من خالل االستثمار في الفنادق الرائدة في
قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتھا من العقارات الفاخرة في األسواق الدولية الرئيسية .وتمتلك و/أو تدير
كتارا للضيافة  ٣٤فندق ضمن محفظتھا من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى ھدفھا بإضافة  ٦٠فندق إلى محفظتھا
بحلول عام  .٢٠٢٦تدعم كتارا للضيافة ،بكونھا شركة الضيافة الرائدة في قطر ،الرؤية االقتصادية طويلة األمد للدولة.
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