
وقعت مجموعة رت��اج للفنادق والضيافة  
وش��رك��ة آى ت��ى ت��ى آى للتطوير ال��ع��ق��ارى 
واالنشاءات التركية  مؤخرا عقد إلدارة  وتشغيل 
» منتجع رتاج سيليفرى »لتكون مجموعة رتاج 
القطرية %100 اول شركة عربية تدير منتجعا 
مبنطقة سيليڤرى التى تعد منطقة استراحة 
واستجمام للمشاهير و رجال األعمال األتراك 
والعرب لتمتعها بأكبر شواطئفي اسطنبول 
وكذلك أكبر مساحة خضراء فضالً عن كونها 
م��ك��ان مفضل حملبي ال��ري��اض��ات الشاطئية 
والطيران الشراعي واملظالت كما ان بها أكبر 
مالعب جولف باسطنبول كما تتميز سيليفرى 
مبوقعها الفريد على أه��م ال��ط��رق الرئيسية 

والدولية فى تركيا.
وقد مت التوقيع مبدينة الدوحة بفندق رتاج 
ال��ري��ان بالدفنة  ب��ن ك��ل م��ن  س��ع��ادة الشيخ 
نايف ب��ن عيد آل ثانى رئيس مجلس إدارة 
مجموعة ش��رك��ات رت���اج  و املهندس إيهاب 
شيحا الرئيس التنفيذى لشركة آى تى تى آى 
للتطوير العقارى واالنشاءات بحضور سعادة 
البروفيسور ياسن أقطاي كبير مستشارى 
رئيس حزب العدالة والتنمية التركى السيد 
الرئيس رجب طيب اردوغان و عبد العزيز بن 
خالد العطية رجل األعمال القطرى و الشريك 

املالك للمشروع
و السفير فكرت أوزر سفير تركيا فى قطر و 
بحضور عدد من ممثلى الشركتن . كما تضمن 
احل��ف��ل اي��ض��ا توقيع عقد دع��م تقنى لتوفير 
االستشارات و الدعم التقنى من قبل شركة رتاج 

للفنادق و الضيافة.
وفي تعليق له على تلك االتفاقية قال  الشيخ 
نايف ب��ن عيد آل ثانى رئيس مجلس إدارة 
مجموعة شركات رتاج  ،« ساهم تدشن اللجنة 
االستراتيجية التركية القطرية العليا عام 

2014 وانعقاد اجتماعها االول بالدوحة في 
ديسمبر ع��ام 2015 برئاسة حضرة صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغ��ان 
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة، ف��ي ال��وص��ول 
بالعالقات بن البلدين الشقيقن إلى آفاق أرحب 
على كافة املستويات من خالل 22 اتفاقية في 
كافة مجاالت  التعاون )السياسية - األمنية - 
املالية - الصناعة والطاقة - البنوك - والتعليم 
واجلامعات(،مشيرا الى ان العالقات القطرية-
التركية شهدت تكاماًل وتنسيقاً على كافة 
األصعدة، انطالقاً من الرؤى املشتركة للبلدين 
الشقيقن في مجمل القضايا العربية واإلقليمية 
والدولية األمر الذي انعكس إيجاباً على حجم 
التبادل التجاري والتعاون االقتصادي املثمر 

والبناء«.
واضاف  الشيخ نايف بن عيد آل ثانى قائال 
»اننا في مجموعة رتاج نهدف من  توسعاتنا 
اخلارجية كشركة قطرية %100 ان نساهم 
ف��ي  ري��ادة دول��ة قطر وحتقيق توجهاتها في 
ال��ت��واج��د على امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي واملنافسة  
وتنويع استثماراتنا اخلارجية ، فضال عن 
حرصنا على نشر ثقافة الضيافة العربية 
األصيلة وتوفيرها لرواد املناطق املختلفة حول 
العالم ول��ذا انشأنا العالمة التجارية »رتاج 
للفنادق«وهي العالمة الفندقية القطرية األولى 
والوحيدة التي تعمل داخل وخارج قطر والتي 
جنحت في اإلنتشار في العديد من ال��دول في 
أفريقيا وأوروب���ا  وباألضافة ال��ى االتفقيات 
التى مت توقيعها فى دول شرق آسيا )تايالند و 

ماليزيا و اندونسيا و الصن(«.
و اختتم الشيخ نايف بن عيد آل ثانى حديثة 
قائال » نحن سعداء بترجمة هذا التعاون بن 
البلدين الشقيقن ال��ي��وم بتوقيع عقد إدارة 

جديد بتركيا مع شركة آى تى تى آى للتطوير 
العقارى واالنشاءات » و اشار الى ان التوسع 
في ادارة وتشغيل فنادق بتركيا  ينبثق من 
رؤية واستراتيجية املجموعة الهادفة لتوسيع 
اف��ق االستثمار احمللي والعاملي ، فضال عن 
ح��رص مجموعة رت���اج للفنادق والضيافة 
القطرية %100  على توفير السياحة احملافظة 
للزائر القطري ،والعربي الذي اصبح في مقدمة 

السائحن الذين تستهدفهم السياحة التركية.«
وم��ن جانبة أك��د امل��ه��ن��دس إي��ه��اب شيحا 
الرئيس التنفيذى لشركة آى تى تى آى للتطوير 
ال��ع��ق��ارى واالن���ش���اءات على حجم التعاون 
والرؤى املشتركة بن البلدين الشقيقن تركيا 
وقطر حتت قيادة الرئيس رچب طيب اردوغان 
وحضرة صاحب السمو األمير متيم بن حمد آل 
ثان. السيما فى القطاع السياحى الذى ينمو فى 
تركيا مبعدالت مطردة،حيث تزايد عدد السياح 
فى 2018 لتتخطى حاجز ال 45 مليون سائح 
بزيادة 22.25 % عن سنة 2017 ولتعود نسبة 
السياحة االجنبية لتصل ال��ى %85 من عدد 
السياح بعدما تراجعت الى %80 عامى 2016 
و2017 هذه االرقام الصادرة عن وزارة الثقافة 
والسياحة فى تركيا تؤكد رؤيتنا وتوجهنا نحو 
االستثمار فى القطاع السياحى فضال عن توفير 

فرص استثمارية فى هذا املجال.
كما اضاف املهندس ايهاب قائال »قررنا فى 
شركة آى تى تى آى أن نغير قليال بوصلتنا 
فى مشروعات التطوير العقارى والتى بدأنا 
فى صبانچا ثم مودانيا فى بورصة ليكون 
مشروعنا الثالث فى حى سيليڤرى باسطنبول 
والتى تتميز بالنشاطات املتعددة من شواطىء 
رملية وساحل ممتد ألكثر من 40 كم ورياضة 
الطيران الشراعى والهبوط باملظالت فضال عن 
ان بها اكبر مالعب جولف فى اسطنبول لذا كان 

القرار بأن يكون مشروعنا هو منتجع سياحى 
متكامل نسعى فيه ألن نحقق أعلى درج��ات 
الرفاهية للنزالء وتوفير كل وسائل الراحة 

واخلصوصية«.
كما أكد انة ومنذ الوهلة األولى للتفكير فى 
االستثمار السياحى كانت أعيننا على كيفية 
حتقيق املعادلة التى ليست صعبة وهى االدارة 
الفندقية احملافظة والتى تناسب املجتمعات 
واالس���رة احملافظة مب��ا يحقق اخلصوصية 
م��ع االستمتاع بوسائل السياحة املتنوعة 
ومبستوى متميز من اخلدمة وه��ذا فعال مما 
تتميز ب��ه رت��اچ م��ن خ��الل زيارتنا لفنادقها 
املختلفة وبتوجه نشكر لها محافظتها عليه 
حتى صارت رائدة فى هذا املجال الذى حتتاجه 
تركيا بشكل كبير وتتوسع فى مجاله حيث 
تسعى ال��دول��ة التركية حاليا لتتبوأ املكانة 
األول���ى عامليا ف��ى م��ج��االت السياحة احل��الل 
متنافسة فى ذلك مع دول��ة ماليزيا موفرة فى 
سبيل ذلك سبل الدعم املختلفة لالستثمار فى كل 
مجاالت االقتصاد احلالل من صيرفة وسياحة 
واغذية ومالبس .ولذلك مت اع��الن اسطنبول 
عاصمة االقتصاد االسالمى فى ابريل 2018 
فى ختام املؤمتر االكادميية االوروبية للتمويل 

واالقتصاد االسالمى.
و اختتم املهندس ايهاب شيحا قائال »ان 
ال��رؤي��ة االستراتيچية لشركة آى تى تى آى 
تسعى للتميز فى نوعية ماتقدمه من مشروعات 
لتحقيق افضل عائد على االستثمار وفى املجاالت 
التى تتماشى مع سياسات الدولة لالستفادة 
بالتسهيالت التى تقدمها للمستثمرين.واحب 
ان انتهز هذه الفرصة ألدع��و جميع احلضور 
او من يصله صوتى لزيارة تركيا والوقوف 
على م��ج��االت االستثمار احلقيقيةفى تركيا 
وماأكثرها فى جميع املجاالت، ودراسة الفرص 

املتاحة بشكل جيد علما ب��أن الدولة التركية 
توفر لكل املستثمرين على كل املستويات ابتداء 
من صغار املستثمرين آليات واضحة لإلطمئنان 

أنهم فى أيدى أمينة.«
اجلدير بالذكر ان » منتجع رتاج سيليفرى 
» يعتبر املشروع األول من نوعه فى منطقة 
سيليڤرى-اسطنبول أوروب���ا ك���أول منتجع 
سياحى فندقى يحقق مطالب واحتياجات 
األسر احملافظة والراغبة فى االستجمام وقضاء 
أجازاتها فى منتجعات فندقية بخدمة اخلمس 

جنوم 
يقع مشروع » منتجعرتاج سيليفري« على 
أعلى تبة فى املنطقة ليطل على البحر بشكل 
كامل بواجهاته األمامية أم��ا باقى إط��الالت 
املشروع فعلى حدائق من جميع اجلهات ليحقق 
لنزالئه الهدوؤ واالستمتاع بالبحر والسياحة 
الشاطئية و يتألف املنتجع من 32وحدة فندقية 
مت تقسيمها ال��ي 48 وح��ده مابن ال��وح��دات 
ال��ث��الث غ��رف بحديقة خ��اص��ة ومنها ماهو 
بحمام سباحة خاص ومابن الدوبلكس االربع 
غ��رف والقابل للفصل بن ال��دوري��ن، بتراس 
كبير بإطاللة رائعة وخصوصية تامة وجميع 

الوحدات تطل على بحر مرمرة.

 مع توافر كل اخلدمات السياحة الفاخرة 
م��ن حمامات سباحة وچيم وس��اون��ا وبخار 
وس��ب��ا ومنطقة ال��ع��اب ل��الط��ف��ال م��ع حدائق 
خضراء فى مشروع نسبة املساحة اخلضراء 
فيه التقل ع��ن %75 م��ن املساحة اإلجمالية 
ألرض امل��ش��روع وللمشروع عدد2 اتوبيس 
سياحى فاخر لنقل النزالء بن املنتجع ومركز 
املدينة والبالجات ومناطق الرياضات املختلفة 
املشهورة بها سيليفرى كالطيران الشراعى 
والهبوط باملظالت ومالعب اجلولف فضال عن 

السيارات الكهربائية للتنقل داخل املنتجع.
يتميز »منتجع رتاج سيليڤرى » بوقوعه فى 
القسم األوروبى من مدينة اسطنبول على بعد 
35 كم من مطار اتاتورك كما أنه يبعد مسافة 30 
كم عن مطار اسطنبول اجلديد )اكبر مطار فى 
العالم(، كما يقع املشروع على الطريق الواصل 
الى محطة القطار الدولي السريع الواصل إلى 
أورب��ا ويبعد عنه 15 كم ، يقع املشروع على 
احلد الشرقى حلى سيليڤرى مبدينة اسطنبول 
بحيث يبعد  عن مركز حى بيوك تشكمجي 12 
كم فى اورت��اك��وي التى تعد أرق��ى منطقة في 
سيليڤرى حيث القصور والفيالت واملنتجعات 

السياحية،
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»رتاج للفنادق والضيافة« وقعت عقد إدارته وتشغيله

»منتجع رتاج سيليڤرى« املشروع األول من نوعه فى »سيليڤرى-اسطنبول«

تسليم درع تذكاريصورة جماعية

الشيخ نايف آل ثانى

ج����ي����ة ر خل����ا ا ت����ن����ا  ا ر س����ت����ث����م����ا ا ي����ع  ت����ن����و ل�����ى  إ ت����ن����ا  س����ع����ا ت����و م�����ن   ف  ن����ه����د  : ن�����ى ث�����ا ل  آ ي����ف  ن����ا ل����ش����ي����خ  ا
 2018 خ���ال  م���ط���ردة  مب���ع���دالت  من���وًا  ح��ق��ق  ت��رك��ي��ا  ف���ى  ال��س��ي��اح��ى  ال��ق��ط��اع  ش��ي��ح��ا: 

منتجون مستقلون ينفذون خططًا خلفض االنفاق

»بيكر هيوز«: عدد حفارات النفط 
ينخفض لألسبوع اخلامس على التوالي

خفضت شركات الطاقة األمريكية عدد حفارات 
النفط العاملة خلامس أسبوع على التوالي إلى 
أدنى مستوى في حوالي عام بينما ينفذ منتجون 
مستقلون خططا خلفض االنفاق على أنشطة احلفر 
اجلديدة مع تقليص احلكومة توقعاتها لنمو انتاج 

النفط الصخري.
وقالت شركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة ، في 
تقريرها األسبوعي الذي يحظى مبتابعة وثيقة، 
إن شركات احلفر أوقفت تشغيل تسعة حفارات 
نفطية في األسبوع املنتهي في 22 مارس ليهبط 
العدد اإلجمالي إلى 824، وهو أدنى مستوى منذ 

أبريل 2018.
وهذه هي املرة األول��ى التي ينخفض فيها عدد 

حفارات النفط النشطة في أمريكا خلمسة أسابيع 
متتالية منذ مايو 2016 عندما هبط لثمانية 

أسابيع متتالية.
ويوجد أكثر من نصف إجمالي عدد احلفارات 
النفطية ف��ي ح��وض ب��رم��ي��ان، أكبر حقل للنفط 
الصخري في أمريكا، حيث أوقفت شركات احلفر 
تشغيل ستة حفارات هذا األسبوع ليصل العدد إلى 

459، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2018.
وم��ا زال إجمالي ع��دد حفارات النفط النشطة 
في الواليات املتحدة، وهو مؤشر أول��ي لالنتاج 
مستقبال، أعلى قليال عن مستواه قبل عام عندما 
بلغ 804 بعد أن عززت شركات الطاقة االنفاق في 

2018 لالستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

5 باملئة مقابل الدوالر الليرة تهبط أكثر من 

»فيتش« تتوقع انكماش اقتصاد 
تركيا هذا العام

قالت وكالة فيتش ريتنجز للتصنيفات االئتمانية 
إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام بينما 
جتد البالد صعوبة في إجراء التعديالت املطلوبة في 
أعقاب فقدان الليرة حوالي 30 في املئة من قيمتها أمام 

الدوالر األمريكي في 2018.
وأضافت فيتش إن أي تيسير نقدي مبتسر قد 
يجدد الضعوط على الليرة في حن أن أي تباطؤ 
”ملحوظ“ قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط 

املالية العامة.
وهوت الليرة التركية مبا يزيد عن 5 في املئة أمام 
الدوالر األمريكي مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد منذ 
أن استحكمت أزمة للعملة في أغسطس املاضي، وهو 
ما يثير مخاوف من أن األتراك يزيدون مشترياتهم من 
النقد األجنبي وسط تدهور في العالقات مع الواليات 

املتحدة.
وسجلت الليرة عند اإلغ���الق 5.7549 مقابل 
ال����دوالر وه��و أدن���ى مستوى إغ���الق منذ أكتوبر 
ومنخفضة 5.3 باملئة عن مستوى اإلغ��الق السابق 

البالغ 5.4650 .
وخسرت الليرة حوالي 30 باملئة من قيمتها مقابل 
الدوالر العام املاضي مع قلق املستثمرين بشأن قدرة 
البنك املركزي على كبح التضخم في وجه دعوات من 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلفض تكاليف 
االقتراض.

ومنذ األزمة ارتفعت ودائع األفراد األتراك بالنقد 
األجنبي وسجلت مستوى قياسيا ف��ي األسبوع 
املنتهي في اخلامس عشر من مارس ، مما يشير إلى 

عزوف عن العملة احمللية.
وجاء هبوط الليرة عندما قال اردوغان إن حترك 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب لالعتراف بالسيادة 
اإلسرائيلية على مرتفعات اجل��والن التي استولت 
عليها إسرائيل من سوريا في ح��رب 1967 دفعت 

املنطقة إلى حافة أزمة جديدة.
وج���ددت تعليقات أردوغ����ان القلق م��ن تدهور 
محتمل في العالقات بن البلدين العضوين في حلف 
شمال األطلسي واملتوترة بالفعل بسبب شراء تركيا 
أنظمة إس400- الروسية للدفاع الصاروخي. وقال 
مسؤول بالبنك املركزي التركي لرويترز إن هبوطا 
في اآلونة األخيرة في احتياطيات البنك من العملة 
األجنبية نتج عن مبيعات للنقد األجنبي قيمتها 
اإلجمالية 5.33 مليار دوالر إلى شركات استيراد 
الطاقة وتسديد دين خارجي.وأضاف املسؤول أن 
الهبوط في االحتياطيات لم يكن غير عادي وأن البنك 

املركزي يحافظ على سياسة لزيادة االحتياطيات.

ب�����روك�����س�����ل مت����ه����ل ل���ن���دن 
على  للموافقة  أسبوعني 

خطة »بريكست«
أمهل زعماء االحتاد األوروبي رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي أسبوعن إضافين ينتهيان في 12 )أبريل( قبل 
أن تغادر بالدها التكتل دون اتفاق في حال فشلت في إقناع 
أعضاء البرملان بتأييد االتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.

وبعد مشاورات استمرت سبع ساعات أبقى نظراء ماي 
ال�27 على مجموعة من اخليارات مطروحة، ما يزيد الضغط 
على البرملان لتأييد ماي ويعطي بريطانيا فرصة البقاء ملدة 
أطول لكن أيضا ميهد لتوجيه اللوم لها على أي اضطراب قد 
يحدث نتيجة اخلروج دون اتفاق. بحسب »رويترز«، أرادت 
ماي تأجيل االنسحاب حتى 30 )يونيو( وحاولت طمأنة 
االحت��اد األوروب��ي بأنها ستتمكن من احلصول على موافقة 

البرملان في نهاية األمر على اتفاقها األسبوع املقبل.
وخطط زعماء االحت��اد للموافقة على متديد أقصر حتى 
22 )مايو( املقبل لالنسحاب وهو ما يوافق عشية انتخابات 
البرملان األوروبي وترك أي مفاوضات بشأن كيفية التعامل 
مع ماي حال فشلها حتى األسبوع املقبل، لكن دبلوماسين 
اعتبروا أن رئيسة الوزراء البريطانية فشلت بشكل ملحوظ 

في طمأنتهم بشأن فوزها مبوافقة البرملان.
والنتيجة التي اعتبرتها ماي مرضية لها، هي أن موعد 22 
)مايو( سيطبق إذا وافق البرملان على خطتها األسبوع املقبل، 
لكن إذا لم يحدث هذا فسيتعن على بريطانيا أن تقدم بحلول 

12 )أبريل( خطة جديدة أو مغادرة االحتاد دون اتفاق.
وأبلغ دونالد توسك، رئيس القمة، وهو رئيس املجلس 
األوروب����ي، م��ؤمت��را صحافيا أن »حكومة اململكة املتحدة 
سيكون لديها خيار بن االتفاق أو عدم االتفاق أو التمديد ملدة 
أطول أو التخلي عن املادة 50«. من جهتها، رحبت املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل باالتفاق، معتبرة أنه كان هناك عزم 
على دعم رئيسة الوزراء البريطانية في مساعيها نحو إعادة 
طرح اتفاقية اخل��روج التي مت التفاوض عليها مع االحتاد 
األوروب��ي للنقاش في البرملان البريطاني مجددا، وأضافت: 
»ميكنني القول بأنها كانت أمسية مكثفة للغاية، لكن أيضا 

ناجحة للغاية«.
وذكرت ميركل أن استغراق النقاش حول مسألة اإلرجاء 
س��اع��ات طويلة ي��رج��ع إل��ى »ج��دي��ة ال��وض��ع«، فقد »ك��ان 
نقاشا ص��ادق��ا ومهما للغاية، ون��ح��ن مستعدون لكافة 
السيناريوهات..ال نزال نأمل في خروج منظم لبريطانيا من 
االحتاد األوروب��ي، لكن يتعن علينا أيضا االستعداد لكافة 

االحتماالت، حتى تكون مقبولة للمواطنن في أوروبا«.
وف��ي إش���ارة إل��ى خطة م��اي ل��ط��رح اتفاقية اخل��روج 
للتصويت مجددا في مجلس العموم البريطاني، ذكرت 
ميركل: »بالطبع، سنتابع اآلن عملية صناعة القرار في 

البرملان البريطاني«.

أظهرت بيانات من وزارة اخلزانة األمريكية نشرت 
أن احلكومة االحتادية سجلت عجزا في امليزانية بلغ 
234 مليار دوالر في فبراير. وكان محللون استطلعت 
رويترز آراءه��م قد توقعوا عجزا ق��دره 227 مليار 
دوالر. وقالت وزارة اخلزانة إن اإلنفاق االحتادي في 
فبراير بلغ 401 مليار دوالر، مرتفعا 8 في املئة عن 

الشهر نفسه في 2018، بينما بلغت اإلي��رادات 167 
مليار دوالر بزيادة قدرها 7 في املئة.

وبلغ إجمالي العجز في األشهر اخلمسة املنقضية 
من السنة املالية 544 مليار دوالر مقارنة مع 391 
مليار دوالر في الفترة نفسها من السنة السابقة. وتبدأ 

السنة املالية في الواليات املتحدة في أول اكتوبر.

 234 احلكومة األميركية تسجل 
مليار دوالر عجزًا في امليزانية 


