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أسعار خام برنت ارتفعت بوتيرة أقل بنسبة  7.3باملئة

«كامكو» :زيادة خام النفط الكويتي متماشية مع «أوبك»

اجتاه أسعار النفط منذ بداية العام

قال تقرير كامكو حول أداء أسواق النفط
العاملية يونيو 2018حترك أسعار النفط
ف��ي ح��دود ضيقة وتركيز االه��ت��م��ام على
اجتماع األوب��ك املقبل  ،لقد حافظت أسعار
النفط على ارتفاعها ف��وق مستوى 70
دوالر أمريكي للبرميل إال انها تراجعت عن
املستويات املرتفعة التي شهدتها منذ أعوام
عديدة على خلفية تكهنات بقيام السعودية
وروس��ي��ا برفع مستويات اإلن��ت��اج مبعدل
مليون برميل يوميا ً لسد الفجوة التي خلفها
تراجع اإلنتاج النفطي لفنزويال والعقوبات
املقترح فرضها على اي���ران .إال ان��ه على
الرغم من ارتفاع مستويات اإلنتاج من قبل
املنتجني سالفي الذكر ،إال ان تلك الزيادة لم
تكن بحجم املستوى املتوقع من قبل السوق
مما أدى إلى توقف تراجع أسعار النفط.
ووف��ق �اً للبيانات ال��ص��ادرة ع��ن وكالة
بلومبرج ،رفعت اململكة العربية السعودية
معدل إنتاج النفط بواقع  110ألف برميل
يومياً في مايو  ،2018بينما أف��ادت وكالة
أنباء روسية أن إنتاج البالد قد بلغ 11.1
مليون برميل يومياً في أوائ��ل شهر يونيو
 .2018كما أشار التقرير الشهري الصادر
عن منظمة األوبك إلى ثبات معدالت اإلنتاج
إلى حد كبير خالل مايو  ،2018مع ارتفاع
إنتاج اململكة العربية السعودية واجلزائر
والعراق والذي قابله انخفاض اإلنتاج من
قبل نيجيريا وفنزويال وليبيا .ول��م يكن

حصص الدول األعضاء في األوبك

ال �س �ع��ودي��ة رف �ع��ت إن �ت��اج ال�ن�ف��ط ب��واق��ع  110أل��ف ب��رم�ي��ل ي��وم �ي � ًا ف��ي م��اي��و
اس �ت �م��رت امل �خ ��اوف امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ج��ان��ب ال �ع��رض ف��ي ال �ت��رب��ص ب ��أس ��واق ال�ن�ف��ط
االنخفاض في إنتاج النفط اإليراني ملحوظا ً
حيث ازداد إنتاجها هامشيا ً خالل الشهر.
كما شهدت أس���واق النفط تراجعا في
معدالت التذبذب خالل األسبوع املاضي،
م��ع التركيز على اجتماع منظمة األوب��ك
املقرر عقده األسبوع املقبل .وستتجه انظار
احملللني فيما إذا كانت املجموعة ستقرر رفع
اإلنتاج قبل املوعد النهائي الرسمي الذي
ينتهي في العام  ،2018وذل��ك على الرغم
من عدم وجود أي إشارة من أي من املنتجني
في هذا الصدد .باإلضافة إلى ذلك ،قد يكون
هناك ايضاً إشارات حول املسار املستقبلي
لالتفاقية فيما يتخطى احل��دود املوضوعة
حالياً عندما تتخذ الدول قرار برفع معدالت
اإلنتاج تدريجيا ً أو ما إذا كان االتفاق سيأخذ
شكالً جديدا ً متاما ً.
وشهدت بداية شهر يونيو 2018تطورات
عديدة على اجلبهة اجليوسياسية الدولية.
حيث اس��ف��رت قمة ق��ادة مجموعة ال��دول
الصناعية السبع عن اختالفات جتارية مبا
قد يؤثر على النشاط االقتصادي والطلب

األمريكية ،ارتفع إنتاج اخل��ام األمريكي
احمللي مبعدل  31ألف برميل يومياً وصوالً
إلى أعلى معدل اسبوعي بواقع  10.8مليون
برميل يومياً خالل األسبوع املنتهي في 1
يونيو .2018
باإلضافة إل��ى ذل��ك ،ووف � ًق��ا للبيانات
ال��واردة من شركة بيكر هيوز ،ارتفع عدد
منصات احلفر في الواليات املتحدة لألسبوع
الثالث على التوالي بإضافة منصة واحدة
ليصل العدد إلى  862منصة حفر ،فيما يعد
أعلى مستوى منذ م��ارس  .2015وق��د مت
أضافة منصات حفر خالل تسع من العشرة
اسابيع املاضية مع حدوث الزيادة األخيرة
على الرغم من انخفاض بنسبة  8في املائة
تقريبًا عن معدل الذروة املسجل مؤخرا ً.
وتخطى سعر االغ�ل�اق لعقود النفط
الفورية مستوى  80دوالر للبرميل خالل
جلستي ت��داول في الشهر املاضي إال انه
لم يتمكن من االحتفاظ بهذا الزخم .حيث
تراجعت األس��ع��ار مبعدل  8في املائة من
اعلى املستويات التي سجلتها مؤخرا ً على

على النفط .إال انه على الرغم من ذل��ك ،مت
جتاهل هذه املخاوف بعد االجتماع األخير
الناجح بني الرئيس األمريكي ورئيس كوريا
الشمالية ،مبا ساهم في إرس��ال إش��ارات
إيجابية عبر األس��واق .باإلضافة إلى ذلك،
ف��إن ال��ق��رارات املتعلقة بأسعار الفائدة
م��ن قبل االحتياطي الفيدرالي األمريكي
والبنك املركزي األوروبي املتوقع صدورها
خ�لال األس��ب��وع احل��ال��ي سيقوم مراقبي
النفط بأخذها في االعتبار نظرا ً ملا لتغيير
استراتيجية البنك امل��رك��زي األوروب���ي
وارتفاع أسعار الفائدة في الواليات املتحدة
من آثار طويلة األجل على العملة والدوالر
باإلضافة إلى اسعار النفط.
في ذات الوقت ،استمرت املخاوف املتعلقة
بجانب العرض في التربص بأسواق النفط،
حيث أفادت إدارة معلومات الطاقة األمريكية
عن ارتفاع أسبوعي مفاجئ في مخزونات
النفط احمللية ،بينما اش��ارت تقارير معهد
البترول األمريكي بانخفاض مخزونات خام
النفط .ووفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة

خلفية التكهنات بشأن تزايد املخزون في
ح��ال ق��ررت ك��ل م��ن السعودية وروسيا
رفع اإلنتاج .وارتفع متوسط سعر خام
نفط األوب��ك في مايو  2018بنسبة 8.3
في املائة ،فيما يعد أعلى ارتفاعاً شهرياً
منذ نوفمبر  .2017وجاءت الزيادة خلام
النفط الكويتي متماشية مع تلك اخلاصة
بخام األوب���ك بنسبة  8.3ف��ي امل��ائ��ة ،في
حني ارتفعت أسعار خام برنت بوتيرة أقل
بنسبة  7.3في املائة.
من جانب آخر ،استقرت توقعات النمو
العاملي للطلب على النفط للعام  2017دون
تغيير عند مستوى  1.65مليون برميل
يومياً لتصل في املتوسط إلى  97.2مليون
برميل يومياً ،كما مت اإلبقاء على توقعات
الطلب للعام  2018دون تغير عن الشهر
السابق حيث يتوقع لها ان تسجل منوا ً
بنفس وتيرة العام  2017البالغة 1.65
مليون برميل يومياً ليصل املتوسط إلى
 98.85مليون برميل يومياً .إال انه على
الرغم من ذلك ،فقد طرأت تعديالت داخلية
على مستويات الطلب اخل��اص بكل دولة
على حدامع رف��ع توقعات الطلب من قبل
الدول التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ب��ح��وال��ي  0.2م��ل��ي��ون برميل
يومياً،عادله تراجع مماثل لتوقعات الدول
غير التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية.

البنك يوفر خدماته املصرفية لعمالئه خالل عطلة عيد الفطر

«التجاري» يساهم في حملة «مشروع إفطار صائم» حملافظة حولي
ف��ي إط���ار ج��ه��وده امل��ت��واص��ل��ة لدعم
الفعاليات واألنشطة االجتماعية التي
تنظمها محافظات الكويت خلدمة قاطنيها
وجميع أفراد املجتمع ،قام البنك التجاري
باملساهمة ف��ي «م��ش��روع إفطار صائم»
ال��ذي تنظمه محافظة حولي خ�لال شهر
رم��ض��ان ال��ك��رمي ف��ي حديقة احملافظة.
وتأتي هذه املبادرة من التجاري في إطار
سعيه إلى تعزيز امل��ب��ادرات االجتماعية
واإلنسانية خالل شهر رمضان املبارك.
وص���رح���ت م��س��اع��دة امل���دي���ر ال��ع��ام
– إدارة اإلعالن والعالقات العامة في البنك
التجاري – أم��ان��ي ال���ورع « إن مشاركة
البنك ف��ي ه��ذه الفعاليات تأتي تعبيرا ً
ع��ن اع��ت��زازه ب��ه��ذا العمل ودع��م��ه لكافة
املبادرات املنسجمة مع قيم شهر رمضان
امل��ب��ارك ومعانيه ال��داع��ي��ة لفعل اخلير
والتآلف  ،مؤكدة سعي البنك منذ نشأته

إلى التفاعل مع كافة فئات املجتمع ضمن
برامج املسئولية االجتماعية» .وأضافت
الورع «إن ريادة البنك ال تقتصر فقط على
الناحية املصرفية واملالية إمنا متتد إلى
خدمة املجتمع كجزء ال يتجزأ من رسالة
البنك».
ب��دوره��ا أش��ادت أماني ال��ورع بجهود
محافظة حولي بهذا امل��ش��روع ومبادرة
ال��ب��ن��ك ال��ت��ي تعكس ري��ادت��ه ف��ي مجال
املسئولية االجتماعية وح��رص��ه على
م��س��ان��دة املجتمع بأنشطة وم��ب��ادرات
متنوعة وفعاليات مختلفة ترسخ املكانة
املرموقة التي يتميز بها البنك.
سعياً للتواصـل ال��دائ��ـ��م م��ع عمالئه
لتقدمي أفضل اخلدمات املصرفية في كل
األوق��ات ،يعلن البنك التجاري الكويتي
ع��ن استمـرار تقدمي خدماته املصرفية
للعمالء في فرع «التجاري» مطار الكويت

«ال� ��دول� ��ي» ي��وق��ع ات �ف��اق �ي��ة مت��وي��ل
بنظام املرابحة بـ 250مليون دوالر

سيتم سداد التمويل على دفعة واحدة في نهاية مدة التمويل

أبرم بنك الكويت الدولي ،اتفاقية متويل مرابحة مشترك مع مجموعة
من البنوك العاملية واحمللية بقيمة  250مليون دوالر ملدة  3سنوات.
وأوضح البنك في بيان للبورصة الكويتية ،امس األربعاء ،أن التمويل
سيساعد في تعزيز السيولة على امل��دى الطويل واملتوسط وحتسني
التركيز املالي للودائع لدى البنك.
وذكر البيان أن التمويل سيوجه ألغراض البنك العامة ،وسوف يدفع
عنه هامش بواقع  110نقطة أساس سنويا فوق سعر الليبور للدوالر
األمريكي.
وأض��اف البنك أن��ه سيتم السداد على دفعة واح��دة في نهاية مدة
التمويل.
وأشار البيان إلى مشاركة بنوك (ستاندر تشارترد ،وأبوظبي األول،
وبوبيان ،الكويت الوطني ،وبيت التمويل الكويتي) كمدراء الترتيب
الرئيسي وم��دراء سجل االكتتاب ،فيما تولى ستاندر تشارترد دور
املنسق احلصري.
وارتفعت أرباح البنك في الربع األول من العام اجلاري بنسبة 1.5%
إلى  7.7مليون دينار ( 25.7مليون دوالر) ،مقابل أرباح بنحو 7.59
مليون دينار ( 25.3مليون دوالر) للفترة املماثلة من العام السابق.
ويعمل بنك الكويت الدولي وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ومقره
دولة الكويت ،وتأسس البنك في عام  1973وعُ رف باسم البنك العقاري
الكويتي ،ومن ثم حتول إلى بنك إسالمي عام .2007

الدولي (القادمون) خالل عطلة عيد الفطر
السعيد  ،باإلضافة إلى اخلدمات املقدمة
عن طريق مركز االتصال ()1-888225
والذي يستقبل اتصاالت العمالء على مدار
الساعة ويقوم بالرد عليها في أسرع وقت،
كما يوفر البنك أيضاً فريق عمل مؤهل
للرد على استفسارات العمالء من خالل
تواصلهم عبر صفحة البنك على مواقع
التواصل االجتماعي وكذلك على رقم خدمة
الواتساب (.)50888225
باإلضافة إلى ذلك ،فإن أجهزة السحب
واإلي���داع اآلل��ي التابعة للبنك التجاري
والتي تتواجد مبختلف مناطق الكويت
تلبي احتياجات العمالء طوال الوقت .كما
ميكن للعمالء إجراء معامالتهم املصرفية
عبر تطبيق التجاري CBK Mobile
،وامل���وق���ع اإلل��ك��ت��رون��ي www.cbk-
 online.comوقتما وأينما شاءوا.

«ال �ت �ج ��ارة» :ت�ش�ك�ي��ل ث�لاث��ة
ف��رق م��ن  30مفتشا ملتابعة
أسعار السلع في عيد الفطر
اع�������ل�������ن
قطاع الرقابة
وح����م����اي����ة
امل��س��ت��ه��ل��ك
ف����ي وزارة
ال����ت����ج����ارة
وال��ص��ن��اع��ة
ال��ك��وي��ت��ي��ة
ع��ن متابعته
م�����راق�����ب�����ة
االس��ع��ار عبر
إجن����از خطة
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة شعار وزارة التجارة
وت���ش���ك���ي���ل
ثالثة فرق مكونة من  30مفتشا موزعني على احملافظات في
البالد استعدادا لعيد الفطر السعيد.
وأكد القطاع في بيان صحفي أمس االربعاء حرصه على
ضبط حركة األسواق وتوفر السلع مبختلف أنواعها مبينا
أنه يضع األسواق حتت مجهر الرقابة استعدادا الستقبال
عيد الفطر السعيد عبر ف��رق ال��ط��وارىء ملنع استغالل
املستهلك والتأكد من انضباط وتقيد االس���واق بالنظم
واللوائح املعمول بها.
وأض��اف ان احلمالت واجل��والت التفتيشية مستمرة
للمحافظة على اس��ت��ق��رار األس��ع��ار ب��األس��واق وتوفر
مستلزمات العيد وع��دم استغالل االج���ازات الرسمية
واملناسبات لرفع االسعار.
وأكد القطاع انه يسير في خطة عمل متكاملة تضمنت
تشكيل فرق عمل تضم عددا من فرق تفتيش ضبط السلع
واخلدمات بهدف إيجاد آليات العمل واخلطوات الواجب
اتباعها خالل الفترة احلالية لعيد الفطر السعيد.
ودعا املستهلكني إلى ضرورة االبالغ عن اي غش جتاري
يواجههم او عدم التقيد في النظم واللوائح املعمول بها عبر
اخلط الساخن  135الذي يعمل على مدار الساعة مؤكدا
استمرار القيام باحلمالت التفتيشية وتلقي الشكاوى
ومتابعتها واتخاذ اإلجراءات املناسبة فيها حسب القوانني.

ارت �ف ��اع م ��ؤش ��رات ال �ب��ورص��ة ب�خ�ت��ام
التعامالت وسط نشاط بالتداوالت
ارتفعت املؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام
تعامالت ام��س األرب��ع��اء ،حيث صعد مؤشر السوق األول
 ،0.61%وزاد الرئيسي والعام بنسبة  0.31%و 50%على
الترتيب ،وسط نشاط كبير بالتداوالت.
وت��ص��در سهم ورب��ة للتأمني القائمة اخل��ض��راء بنسبة
 ،9.57%بينما تصدر حتصيالت التراجعات بنسبة .9.78%
كما ارتفعت التداوالت  ،حيث زادت سيولة البورصة إلى
 15.9مليون دينار مقابل 11.07مليون دينار باألمس.
وصعدت أحجام التداول إلى  56.35مليون سهم مقابل
 41.09مليون سهم بجلسة اول امس الثالثاء.
وحول أنشط التداوالت ،تصدر سهم زين املرتفع 1.04%
نشاط التداول على كافة املستويات بحجم بلغ  5.6مليون
سهم ،وسيولة بقيمة  2.2مليون دينار.

أول دور سينما تأتي إلى الكويت هذا العام

«سكرين أكس» تعقد شراكة جديدة
مع شركة السينما الكويتية الوطنية
جانب من احلملة

 VIVAتبرم اتفاقية مع  OSNتتيح لعمالئها
االشتراك في منصة WAVO
وق���ع���ت  VIVAال���ك���وي���ت،
اتفاقية شراكة مع  ،OSNالشبكة
الترفيهية ال��رائ��دة ف��ي املنطقة،
لتمكني عمالئها من االش��ت��راك في
منصة  WAVOالترفيهية لبث
الفيديو عبر اإلنترنت ،واملدعومة
من .OSN
ومب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة ،سيكون
مب��ق��دور ع��م�لاء  VIVAالكويت
امل��ؤه��ل�ين احل��ص��ول ع��ل��ى جتربة
مجانية لشهر واح���د ف��ي منصة
 WAVOعند االشتراك باخلدمة
وإرس����ال كلمة « »WAVOإلى
الرقم  55664واتباع التعليمات
على هواتفهم .وسيبقى االشتراك
فعاالً تلقائياً في املنصة عقب انتهاء
الشهر املجاني بتكلفة  3دنانير
شهريا ً ما لم يتم الغاء االشتراك.
وت��ق��دم املنصة امل��ت��وف��رة على
ال��ه��وات��ف امل��ت��ح��رك��ة واألج���ه���زة
اللوحية العاملة بنظامي التشغيل
«أبل» و»أندرويد» ،وأجهزة التلفاز
ال��ذك��ي��ة م���ن ش��رك��ت��ي «إل ج��ي»

اقتصاد

احد فروع شركة VIVA

و»سامسوجن» ،مزيجا ً من احملتوى
التلفزيوني احل��يّ وحسب الطلب
ال��ت��ي تضم املسلسالت العائلية
وامل��خ��ص��ص��ة ل�لأط��ف��ال باللغتني
العربية واإلجنليزية ،إضافة إلى
أش��ه��ر امل��س��ل��س�لات التلفزيونية
واألف��ل��ام واألح�����داث ال��ري��اض��ي��ة
ال��ش� ّي��ق��ة ال��ت��ي مي��ك��ن مشاهدتها

بالكامل في أي مكان وزم��ان دون
عقود سنوية.
وفي هذا السياق ،قال عبد الرزاق
ب��در عيسى مدير إدارة اتصاالت
ال��ش��رك��ات ف��ي  VIVAالكويت:
«ت��ن��درج شراكتنا م��ع  OSNفي
إط��ار التزامنا املتواصل وحرصنا
الكبير على م��ا يناسب عمالئنا

ويحاكي تطلعاتهم .وتعزيزا ً لثقة
العمالء بنا ،حرصنا على الشراكة
مع  OSNعلى تقدمي حلول مبتكرة
تلبي احتياجاتهم».
وم��ن جانبه ق��ال فرانشيسكو
بيرتا نائب رئيس قطاع شراكات
االت���ص���االت ف���ي « :OSNت��أت��ي
شراكتنا مع  VIVAالكويت لتوفير
منصة  WAVOلعمالئها جتسيدا ً
لقيمنا املشتركة وحرصنا املتواصل
على تقدمي ترفيه مذهل بقيمة ال
تضاهي للمشتركني في كل مكان.
إذ ميكن االش��ت��راك ف��ي WAVO
ع��ن طريق رس��ال��ة نصية ،ونحن
على ثقة أن عمالءنا سيواظبون
على االستمتاع بالترفيه املذهل
ال��ذي تقدمه  ،WAVOس��واء عند
الطلب أو عبر البث احلي ،والغني
باحملتوى املتنوع م��ن ال��ع��روض
احل��ي��ة وال��ب��رام��ج التلفزيونية
حسب ال��ط��ل��ب ،واألف��ل�ام الشيّقة
واملسلسالت الشهيرة واألح��داث
الرياضية الهامة».

أعلنت شركة سي جي  4دوبليكس عن شراكة جديدة مع
شركة السينما الكويتية الوطنية جللب سكرين أكس – وهي
أول نظام عرض متعدد في العالم يوفر جتربة عرض أفالم
بانورامية  270درجة في مسرح – إلى مواقع في الشرق
األوسط .وستأتي هذا الشراكة بأول دار سينما سكرين أكس
إلى الكويت .معرض ساين يوروب يعقد في الفترة بني -11
 14حزيران في برشلونة بإسبانيا.
تأسست شركة السينما الكويتية الوطنية في العام 1954
كأول مشغل للسينما في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وتعمل شركة السينما الوطنية الكويتية حتت العالمة
التجارية ساين إسكيب ،املعروفة بجوها العالي اجلودة
الذي يقدم للعمالء جتربة ال تنسى .تعتبر شركة السينما
الكويتية الوطنية رائ��دة في مجال التقنيات السينمائية
والتقنيات احلديثة من خالل قيادتها االبتكار كواحد من
أعمدتها االستراتيجية .وه��ذه الشراكة م��ع س��ي ج��ي 4
دوبليكس إلدخ��ال سكرين أك��س إل��ى الكويت تدفع رؤيا
شركة السينما الوطنية الكويتية إلى األمام من خالل تقدمي
جتربة سينمائية ثورية للضيوف لن ينسوها بسرعة.
وتأتي هذه الشراكة بعد أن قدمت شركة السيتما الوطنية
الكويتية تقنية سي جي  4دوبليكس 4 ،دي أكس إلى الشرق
األوسط في العام .2016
وق��ال خالد امل���رزوق ،مدير تطوير األع��م��ال في شركة
السينما الكويتية الوطنية «نحن ف��خ��ورون م��رة أخرى
بتوحيد جهودنا م��ع سي جي  4دوبليكس ،التي كانت
جهودها أساسية في جناح  4دي أكس في الكويت .وهذه
الشراكة اجلديدة واملثيرة مع سكرين أكس ال تعزز فقط
عالقة قوية أصال بيننا ،بل متهد الطريق ملزيد من التعاون
في االبتكار الرائد في السوق في املستقبل .نحن متحمسون
لرؤية ما يحمله املستقبل».
وق��ال بيونغ ه��وان تشوي ،الرئيس التنفيذي لشركة
سي جي  4دوبليكس« :من خالل هذه الشراكة اجلديدة،
تستمر بصمة سكرين أكس في التوسع إلى أسواق جديدة،
بعد إطالق أعمالها في أسواق جديدة من آسيا وأوروبا إلى
األميركتني .هذا التوسع لسكرين أكس في الشرق األوسط
يعتمد على الزخم اإليجابي في املنطقة ،وميوضعها بقوة مع
انتقال صناعة السينما إلى املستقبل».

«فالي دبي» تطلق رحالت بني دبي وباتومي
اطلقت فالي دبي رحالت بني دبي وباتومي  ،وستكون
الرحالت اليومية خالل الفترة من  16يونيو حتى 30
سبتمبر  ،أما مدة الرحلة ستكون ثالث ساعات وابعون
دقيقة  ،واالسعار على الدرجة السياحية تبدأ من 130
دينار و االسعار على درجة االعمال تبدأ من 436دينار .
من التالل الضبابية إلى الشواطئ اجلميلة املليئة

باحلصى  ،فإن عاصمة العطالت الصيفية في جورجيا
مليئة بالفنادق وأماكن اجلذب السياحي مع احلفاظ على
سحرها التاريخي .املدينة لديها كل ذلك ألولئك الذين
يبحثون عن مالذ على شاطئ البحر في جو أنيق ومريح.
مبجرد القيام بنزهة في بوليفارد باتومي الشهير
 ،س��وف ت��رى ما تعنيه باتومي :األش��ج��ار وامل��س��ارات

والنافورات اجلميلة واملقاهي واحلياة وال��روح لهذه
املدينة  .على قمة الشارع توجد عجلة فيريس كبيرة
وب��رج ألفا بايت طوله  145مترا  ،وهو نصب تذكاري
للسيناريو اجلورجي.
لتناول الطعام  ،تأكد من زي��ارة ساحة بياتزا التي
حتتوي على مجموعة من الفنادق البوتيك واملقاهي

والهندسة املعمارية اجلميلة التي جتمع بني احلاضر
واملاضي .
قم بتجربة التليفريك ال��ذي يأخذك صعودا الى تلة
ان��وري��ا والتي تطل على باتومي  ،وهناك العديد من
املطاعم واملقاهي ميكنك اجللوس فيها وانت تلق نظرة
على املدينة.

