
وق��ع��ت ش��رك��ة رت���اج للفنادق 
والضيافة عقد إدارة وتشغيل فندق 
جديد بالدوحة مبنطقة بن محمود 
احليوية فندق “رتاج إن”، ومت 
التوقيع بني كل من الشيخ نايف 
ب��ن عيد آل ث��ان��ي رئ��ي��س مجلس 
إدارة مجموعة ش��رك��ات رت��اج، 
ورجل األعمال القطري  عبد العزيز 

العطية.
وشهد التوقيع عدد من مسؤولي 
ال��ش��رك��ت��ني م���ن ب��ي��ن��ه��م،  محمد 
بخيت املري عضو مجلس اإلدارة 
ملجموعة “شركات رتاج”، وسعيد 
النابت الرئيس التنفيذي ملجموعة 
“شركات رتاج”، ومدحت النوبي 
الرئيس التنفيذي “لرتاج للفنادق 

والضيافة”.
وق��ال الشيخ نايف ب��ن عيد آل 
ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة 
شركات رتاج:  يسعدني في البداية 
أن أتوجه بالشكر للسيد  عبدالعزيز 
خالد عبدالله العطية، لثقته في 
العالمة التجارية “رتاج”، حيث 
نستكمل معه شراكتنا اإلستراجتية 
والتي بدأناها بتوقيع عقد إدارة 
منتجع رت��اج سليفيري فى تركيا 
خالل عام 2019، واليوم نتوجها 
بشراكة جديدة بتوقيع عقد إدارة 
ف��ن��دق “رتاج إن” مبنطقة بن 

محمود احليوية.
وأض�����اف: ت��ن��ط��ل��ق ت��وس��ع��ات 
مجموعة رت��اج م��ن خ��الل العديد 
من الشراكات البناءة واملتميزة 
وف��ق رؤيتها ورسالتها الهادفة 
إل��ى البحث عن ف��رص االستثمار 
املختلفة داخل وخارج قطر، حيث 
حرصت مجموعة رت��اج القطرية 
ومنذ انطالقها كشركة وطنية رائدة 
في املجال السياحي والعقاري في 

ع��ام 2004 على حتقيق رسالتها 
وك��س��ب ث��ق��ة ع��م��الئ��ه��ا، وحققت 
واحلمد لله جناحات وسمعة طيبة 
في مجال إدارة الفنادق والضيافة 

على املستويني احمللي والدولي.
واختتم الشيخ نايف آل ثاني 
حديثه قائالً: لدينا خطط طموحة 
وف��ق��اً إلس��ت��راجت��ي��ة واض��ح��ة و 
م��ح��ددة للتوسع ع��ل��ى املستوى 
احمللي و العاملي، حيث تقوم اليوم 
الشركة ب��إدارة و منح حق امتياز 
ألك��ث��ر م��ن 18 ف��ن��دق ف��ي ك��ل من 
قطر، السعودية، موريتانيا، جزر 
القمر، تركيا و قريباً في دول شمال 
إفريقيا ، سلطنة عمان و تايالند، 
ومن املتوقع أن نصل إلى 30 فندقاً 
بحلول عام 2030 و توقيعنا اليوم 

هو ترجمة لتلك اخلطط.
 وم��ن جانبه ق��ال عبد العزيز 
العطية، رج��ل األع��م��ال القطري: 
أتشرف أن أكون بينكم في مراسم 
توقيع شراكة جديدة بيننا و التي 
ب��دأت بتوقيع عقد إدارة منتجع 
رتاج سيليفري بتركيا، ثم أتبعناها 
ال��ي��وم بتوقيع عقد إدارة فندق 
“رتاج إن” مبنطقة ب��ن محمود 
و ال��ذي يشمل 105 غرفة من فئة 
الثالث جنوم وتكون إن شاء الله 
شراكة مستقبلية واعدة ومتكررة 

في مجال الفنادق املتميزة.
وأض�����اف: ل��ق��د ش��ه��د ال��ق��ط��اع 
السياحي ف��ى دول���ة قطر ت��ط��وراً 
ملحوظاً خالل السنوات السابقة، 
حيث جتسد هذا التطور في ارتفاع 
ع��دد الليالي السياحية ارتفاعاً 
ملحوظاً طيلة ه��ذة الفترة حتى 
وص��ل إل��ى أكثر من 5 مليون ليلة 
سياحية عام 2018 ومن املالحظ 

زي���ادة اإلش��غ��االت الفندقية في 
النصف الثانىمن عام 2020 على 
الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

واخ��ت��ت��م عبد ال��ع��زي��ز العطية 
ق��ائ��الً: إن ال��س��وق القطري قابل 
الس��ت��ي��ع��اب امل��ن��ش��آت الفندقية 
اجلديدة وخاصة مع رؤية الدولة 
ف��ي امل��ج��ال ال��ري��اض��ي م��ن خ��الل 

الفعاليات و البطوالت التي حصلت 
قطرعلى حق تنظيمها في اآلون��ة 
األخ��ي��رة مم��ا يساهم ف��ى إنعاش 

القطاع الفندقي احمللي.
اجلدير بالذكر أن فندق “رتاج 
إن” س��وف يقدم لنزالئه جتربة 
ف��ري��دة وعصرية مل��ا يحتويه من 
وس��ائ��ل راح��ة و م��راف��ق متعددة، 

حيث يحتوي “رتاج إن”  على 
105 وح��دة مابني استوديوهات 
ووح��دات فندقية بغرفة وغرفتي 
نوم، كما يقدم الفندق مطعم و مقهى 
بجانب قاعة حفالت ومناسبات، 
باإلضافة إلى حمام سباحة داخلي 
و جيم وسونا و جاكوزي وحمام 

مغربي.
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 في الصـميم
أيقنت إيران حجم خسائر احلوثيني في مواجهة 
التحالف اليمني اخلليجي ، لذا ب��دأت بالدعوة 
ل��ل��ح��وار واحل���ل السلمي دون ش���روط ، نفس 
السيناريو الذي قامت به في العراق واخلاسر 
الوحيد هم العرب ، خوفهم من وص��ول بايدن 
لرئاسة أميركا أجبرهم على هذا التوجه .. من 

يأمن من الثعبان؟

  

@Alwasatkuwait

Retweet

nafaakwt@  نافع احل�صبان

الشعب مصدر السلطات ويصحح املسار ستنكشف أالقنعه البرملانية 
والسياسية إما تكون دولة دستور وحتترم إرادة الشعب

Estabraq131@ اإ�صتربق

لو كل واحد ينشغل بنفسه وأموره الشخصية بدال ما هو مجابل خلق الله 
هذا فَعل وذاك تَرك چان اجلميع بخير. املصيبة يتحدثون عن احلالل واحلرام 

و ُهم محد سلَم افعالهم وألسنتهم

meshal_almelhem@  م�صعل

عندما تعم السلبية.. التنعزل بل إعتزل فاملنعزل منزوي، واملعتزل مرتقي، 
في اإلنعزال هزمية وفي اإلعتزال غنيمة، إعتزل اإلنغماس والتنعزل عن 
الناس، إصنع حولك هالة التخترق، فاإلعتزال املثالي ليس بإعتزال البشر بل 

بإعتزال اإلحساس بوجود البشر،،

malrashed2020@  م. حممد العثمان الرا�صد

في الكويت،،  ُيكلّف رئيس وزراء،، وتشكل حكومة،، وُينتخب مجلس أمة،، 
ومجلس األمة ال يأتي على امل��زاج،، فتستقيل احلكومة،، أو ُيحل املجلس،، 

سنة،، بعد سنة،، بعد سنة،، بعد سنة،، الخ فهذا هو احلال

O_Alqassas@ عمر الق�صا�ص

نشر “محتوى تافه” من بعض الوسائل واجلهات اإلعالمية الستفزاز 
اجلمهور أمر معيب! ليس ُكل ما ُينشر .. ُينشر

saqeralzabni@  �صقر الر�صيدي

قصة قصيرة : املوظف في القطاع اخلاص مداوم من بداية جائحة كرونا 
!  مابني خصم من روات��ب  وتفنييش مفتعل  ومساومات رخيصه بأسف 
التقشف  ودعم عماله لتجار وشركتة بشرط عدم التفنيش وجه بابتسامة 

خفيفة  وال يحسب من ضمن الصفوف االمامية!

HusseinAltuhoo@ ح�صني علي التحو

هناك أزمة مجتمعية بني تقبل العلم واإلجنراف بدال من ذلك الى اخلرافات 
واألوهام .. اتضح ذلك جلياً بعد مسألة التطعيمات .. نحن مجتمعات ال حتترم 
العلم وال قواعد العلم وال حتى نتائجه ..لكننا بالنهاية ُمستهلكني لكل التجارب 

التي أنتجها العلم مثل ركوب السيارة والطائرة وحتى األدوية الطبية

H.A.D @dashti 79

الي ينقال عنهم مخضرمني بالرياضه واحملللني وكذااا الي )منصدمني( 
من الوضع الرياضي ولي يصير بالرياضيه ،، شنو انتو ماكنو عايشني معانا 

الوضع قبل

حممد جا�صم الف�صلي  @5420535

جتاهل ن��واب األم���ة  للقضايا التي تالمس امل��واط��ن وأه��م��ه��ا. دخ��ول 
املستثمرين إلى مناطقهم السكنية وتهديد واضح لهم بانهيار البنية التحية 
واخلدمية ملناطقهم . اليوم لدينا جليب الشيوخ وقريبًا سوف تتحول أغلب 
املناطق إلى جليب الشيوخ . املناطق صممت لعدد محدد من السكان  واليوم 

االعداد زادت

ً
openurmind0@  اغرد ح�صب املزاج احيانا

ليش املجتمع الكويتي فيه ازدواجية باملعايير ! اذا بنت تكلمت صار شرفها 
مسرح ماله ستاير الفرجة بربع ! ليش اذا بدون اكيد مدمن صاحب سوابق 
! اذا مسكني اكيد راعي مخدرات ! ليش يعني ؟ والنماذج كثيرة محد نسى ! 
وحدة منحاشه مع بنتها اي تبي تنحرف ! معارض اي قلعتك محد قالك تتكلم! 

ليش انتم جذي؟

إرسل كلمة  »اشتراك«

وضعت خططًا طموحة للتوسع محليًا و عامليًا

»رتاج للفنادق والضيافة« وقعت إتفاقية 
إلدارة وتشغيل فندق »رتاج إن«

ي����ن  مل����س����ت����و ا ع�����ل�����ى  س�����ع  ل�����ل�����ت�����و ح�����ة  ط�����م�����و خ�����ط�����ط�����ًا  ي�����ن�����ا  ل�����د  : ن������ي ث������ا ل  آ ي�����ف  ن�����ا
  2030 م  ع����������ا ل  ب������ح������ل������و ق�������ًا  ف�������ن�������د  30 ل����������ى  إ ل������ن������ص������ل  مل�������ي  ل�������ع�������ا ا و حمل�������ل�������ي  ا

ت  مل����ن����ش����آ ا ب  س�����ت�����ي�����ع�����ا ال ب�����ل  ق�����ا ي  ل�����ق�����ط�����ر ا ق  ل�����س�����و ا  : ل�����ع�����ط�����ي�����ة ا ي�����ز  ل�����ع�����ز ا ع�����ب�����د 
ض����ي ي����ا ل����ر ا ل  مل�����ج�����ا ا ف�����ي  ل�����ة  و ل�����د ا ي������ة  ؤ ر م�����ع  ص����ة  خ����ا ة  ي�����د جل�����د ا ق����ي����ة  ل����ف����ن����د ا

الشيخ نايف بن عيد آل ثاني وعبد العزيز العطية يتبادالن االتفاقية
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