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النفط يالمس ١٠٢ دوالر للبرميل.. بدعم
اخلفض احملتمل إلنتاج «أوپيك+»

وكاالت: صعدت أســعار 
النفط خالل تعامالت أمس، 
بفعــل تصاعــد املخــاوف 
اإلمــدادات  املرتبطــة بقلــة 
وســط اضطراب الصادرات 
الروســية واحتمال خفض 
كبار منتجي النفط لإلنتاج 
واإلغالق اجلزئي ملصفاة في 
الواليــات املتحــدة. وخالل 
جلســة التعامالت، زاد خام 
برنت ٧٥ سنتا أو ٠٫٧٤٪ إلى 
١٠١٫٩٧ دوالر للبرميــل، في 
حني ارتفع خام غرب تكساس 
الوسيط ٥٠ سنتا أو ٠٫٥٣٪ 

إلى ٩٥٫٣٩ دوالر للبرميل.
والمــس اخلامــان أعلى 
مســتوياتهما في ٣ أسابيع 
يوم األربعاء املاضي بعد أن 
لوح وزير الطاقة السعودي 
باحتمال خفض تكتل أوپيك+ 
الذي يضم منظمــة البلدان 

يثيــر شــكوكا بخصــوص 
اســتئناف صــادرات النفط 
اإليرانيــة. وفــي الواليــات 
املتحدة، أكبر مستهلك للنفط 

يوم األربعاء، واملصفاة التي 
تعمل بطاقة ٤٣٠ ألف برميل 
يوميا مورد رئيسي للوقود 
إلى وسط الواليات املتحدة 

ومدينة شيكاجو.
والتــزال احملادثــات بني 
االحتاد األوروبي والواليات 
املتحــدة وإيــران إلحيــاء 
االتفــاق النووي مســتمرة. 
وتقــول إيــران إنهــا تلقت 
ردا مــن الواليــات املتحــدة 
على النص «النهائي» الذي 
صاغــه االحتــاد األوروبــي 
إلحيــاء االتفــاق النــووي. 
وصرحت مصادر في «أوپيك» 
لرويترز بــأن خفض تكتل 
أوپيك+ لإلنتاج ســيتزامن 
على األرجح مع عودة النفط 
اإليراني إلى السوق إذا أبرمت 
طهران اتفاقا نوويا مع القوى 

العاملية.

في العالم أعلنت شركة بي.بي 
إغالق بعض وحدات مصفاتها 
وايتينــج فــي إنديانــا بعد 
حريق نتج عن ماس كهربائي 

خفض التحالف إلنتاجه سيتزامن على األرجح مع عودة النفط اإليراني

املصــدرة للبترول (أوپيك) 
وحلفائها اإلنتاج، كما التزال 
املناقشات بخصوص اتفاق 
إيــران النووي متعثرة، مما 

الصني تدعم اقتصادها بتريليون يوان.. 
للحد من تداعيات «كورونا»

وكاالت: عــززت الصــني مــن احلوافز 
االقتصادية بإجراءات جديدة بقيمة تريليون 
يوان (ما يعادل ١٤٦ مليار دوالر) لتعزيز 
النمــو واحلد من تداعيات اإلغالق املتكرر 
املرتبطة بڤيروس كوفيد واألزمة في سوق 

العقارات.
وحدد مجلس الــوزراء الصيني حزمة 
من ١٩ محورا، مبا في ذلك ٣٠٠ مليار يوان 
أخرى ميكن أن تستثمرها البنوك احلكومية 
في مشاريع البنية التحتية، باإلضافة إلى 
٣٠٠ مليار يوان مت اإلعالن عنها بالفعل في 
نهايــة يونيو، كما ســيتم تخصيص ٥٠٠

مليار يوان للحكومات احمللية من السندات 
اخلاصة من احلصة غير املستخدمة من قبل.
وفــي اجتماع ترأســه رئيــس مجلس 
الدولة لي كه تشيانغ، تعهد مجلس الدولة 
باالستفادة من «األدوات املتاحة في صندوق 
األدوات للحفاظ على نطاق معقول للسياسة 
في الوقت املناسب وبطريقة حاسمة، وفقا 
لقراءة صادرة عن محطة CCTV احلكومية.
وقد أدى إعادة فتح البالد بعد عمليات 
اإلغالق اخلاصة بحائحة كورونا، باإلضافة 
إلــى الركود العقاري ملدة عام، إلى أضعف 
النمو ما جعل هدف احلكومة الرسمي املتمثل 
في حتقيق منو عند ٥٫٥٪ بعيد املنال، حيث 
قلل املسؤولون من أهمية الهدف في األشهر 
األخيرة مع التزامهم بسياسة صفر كوفيد 

للقضاء على العدوى.
وقال االقتصاديون في مجموعة غولدمان 
ساكس، إن اإلجراءات املعلنة من احلكومة 
الصينية، لن تكون كافية لرفع معدل النمو 
اإلجمالــي مــن ٣٪ املتوقعــة، حيث كتب 
االقتصاديون في مذكرة ان اخلطوات األخيرة 
ميكن أن تســاعد في تعويــض االنكماش 
احلاد في اإليــرادات احلكومية ودعم منو 
االستثمار في البنية التحتية إلى حد ما. 
وتأتــي اإلجراءات اجلديــدة على رأس 
العديد من خطوات التحفيز األخيرة: إذ مت 
تخصيص ما مجموعه ١٫١ تريليون يوان من 
التمويل لبنوك السياســة ملشاريع البنية 
التحتية منــذ يونيو، وقام البنك املركزي 
بتخفيض مفاجئ في سعر الفائدة مبقدار 
١٠ نقاط أساس األسبوع املاضي، كما اعلنت 
بكني في مايو نحو ١٫٩ تريليون يوان من 
تدابير الدعم في حزمة سياسة من ٣٣ نقطة.

كما تعهد مجلس الدولة باملوافقة على 
مجموعة من مشــروعات البنية التحتية، 
وقالت إنه يتم تشــجيع السلطات احمللية 
على استخدام سياسات االئتمان اخلاصة 
باملدينة لدعم الطلب املعقول على اإلسكان، 
ووسط أزمة الطاقة الناجمة عن اجلفاف، 
مت توجيه الدعم أيضا إلى شــركات توليد 
الطاقة اململوكة للدولة، والتي سيسمح لها 

ببيع ٢٠٠ مليار يوان من السندات.

اخلطة تتضمن استثمار البنوك احلكومية ٣٠٠ مليار يوان مبشاريع البنية التحتية

عالمة «والدورف أستوريا» تفتتح أول فنادقها بالكويت
أعلنت فنادق ومنتجعات 
والدورف أستوريا عن افتتاح 
فنــدق والــدورف أســتوريا 
الكويــت الذي طــال انتظاره 
حيث سيوفر مالذا راقيا تعمه 
أجواء من األناقة الكالسيكية 
التي تتخللها ملسة من احلداثة 
النابعة من  اآلسرة واخلدمة 
القلب، في قلب مدينة الكويت.

ويتصــل الفندق مبنطقة 
برســتيج في األفنيوز الذي 
يعتبــر أكبر وجهــة جتارية 
وترفيهيــة وعصرية فاخرة 
فــي البالد، على بعــد ١١ كلم 
من مطار الكويت الدولي أي 
ما يعادل ١٥ دقيقة بالسيارة، 
فيوفر لضيوفه وصول يسير 
إلى املعالم السياحية احمللية 
الشهيرة مبا فيها دار األوبرا 
الكويتية ومركز الشيخ جابر 
الثقافــي واملســجد  األحمــد 

الكبير.
يضــم فنــدق والــدورف 
أستوريا الكويت ٢٠٠ جناح 
وغرفــة ديلوكــس عصريــة 
مذهلة مع إطالالت بانورامية 
أفــق املدينة  ســاحرة علــى 
النابض باحليوية. وبني ربوع 
هذا الصرح االستثنائي، سوف 
يســتمتع الضيوف بتجربة 
إقامة فريدة، بدءا من املطاعم 
الرائعة  الراقية واملســاحات 
املخصصة للمناسبات وصوال 

إلى سبا والدورف املذهل. 
وفي هذا اإلطار، قال رئيس 
الشــرق األوســط  هيلتــون 
وإفريقيا وتركيا يوكيم يان 
ســاليفر: «نحــن فــي غايــة 
احلماس لتوسيع محفظتنا في 

تقليدية حتمل بصمة العالمة، 
نذكــر منها ســاعة والدورف 
أســتوريا الشــهيرة التي مت 
حتديــث تصميمها لتجســد 
اإلرث الثقافــي الذي تتباهى 
بــه الكويــت، هــذا باإلضافة 
إلى اســتراحتي ذا اليبراري 

وبيكوك آلي. 
وفــي هــذا الســياق، أفاد 
دينو مايــكل، نائب الرئيس 
العاملــي  والرئيــس  األول 
الفاخرة بهيلتون،  للعالمات 
قائال: «توفر اإلقامة في فندق 
والدورف أســتوريا الكويت 
فرصــة الكتشــاف الوجهــة 
والتعــرف على شــعبها عن 
كثب. وال شــك فــي أن فريق 
عملنا يعمــل جاهدا لتحويل 
جتربــة والدورف أســتوريا 
إلــى حقيقة، ممــا يجعل من 
الفندق محورا مركزيا للضيافة 
الفاخرة في السوق وعنوانا 
مميزا الســتقبال املسافرين 
بني أحضان وجهة مشــهورة 

إلهامــه مــن أســلوب احلياة 
الهادئ على الساحل، ويشتهر 
بأطباقــه اخلفيفة والطازجة 
التي تتيــح للضيوف التلذذ 
بأفضــل مــا تقدمــه مناطق 
الريفييرا الفرنسية، وجنوب 
إيطاليا واجلزر اليونانية من 

أطايب.
الفنــدق  كمــا يحتضــن 
استراحة بيكوك آلي الشهيرة 
التــي تعــد عنوانــا مثاليــا 
للتجمعــات الرســمية وغير 
الرسمية على حد سواء، حيث 
يتــاح للضيوف االســتمتاع 
بالقهوة املخصوصة والوجبات 
الطازجــة، والتلذذ بأصناف 
الشـوكـوالتـــة والـــماكرون 
واالنغماس في جتربة شــاي 
ما بعد الظهيرة املتميزة لدى 

والدورف أستوريا. 
مالذ للعافية

يســتعد ســبا والدورف 
أســتوريا الفتتاح أبوابه في 
اخلريف املقبل، ويضم ضمن 
مساحته املمتدة على ١٣٫٥٦٠

قدمــا مربعة جناحــا خاصا 
النظير، تســتكمله  منقطــع 
ردهة استقبال، وحمام مجهز 
بالكامل، وغرفة بخار، وحمام 
تقليــدي وجاكوزي ومنطقة 
عالج لألزواج، ليشكل مالذا ال 
مثيل له للضيوف األكثر رقيا 
من عشاق االعتناء بعافيتهم.

وبوســع الضيوف الذين 
يهدفــون إلى تعزيــز روتني 
اللياقة البدنية اخلاص بهم، 
التوجــه إلــى مركــز اللياقة 
املجهــز مبعــدات  البدنيــة 

الرئاسية أو األجنحة امللكية، 
فيحصلون على إمكانية دخول 
حصرية إلى نادي إيكاروس 
حيث سينغمسون في أجواء 
من االسترخاء التام بني ربوع 

مكان رائع منقطع النظير.
أطايب استثنائية

يحافظ الفندق على متيز 
عالمة والدورف أستوريا في 
املأكوالت واملشروبات، إذ يقدم 
مجموعة واسعة من خيارات 
الطعــام، بدءا مــن التجارب 
الفاخــرة وجتــارب العشــاء 
الرومانسية في أكواخ الكابانا، 
وصوال إلى احتساء املشروبات 

املنعشة بجانب املسبح.
وهنا جتدر اإلشارة إلى أن 
مطعــم روكا الياباني احلائز 
عدة جوائز واملشهور بتقدمي 
أطباق على طريقة روباتاياكي، 
يستعد الستقبال ضيوفه في 
اخلريف املقبل وتقدمي أفخر 
جتــارب الطعام لهم في قلب 

الغنــي.  الثقافــي  بتنوعهــا 
وفيما تواصل عالمة والدورف 
أســتوريا منوها في أسواق 
ديناميكية حول العالم، نرحب 
باملسافرين اجلدد واألوفياء 
لنا على حد سواء لالستمتاع 
بكل سبل الفخامة التي تتمتع 

بها عالمتنا».
فبدءا مــن التحف الفنية 
املســتوحاة من إرث الكويت 
العريق، مرورا باملنسوجات 
مخملية امللمس واللمســات 
الرخاميــة ودرجــات األلوان 
الفاخرة مــن البيج والذهبي 
والفضي، وصوال إلى الساللم 
املنحوتة التي تشــكل املعلم 
األبرز فــي الردهة، مت انتقاء 
كل تفصيل بدقة بالغة ليشعر 
الضيــوف فــور وصولهــم 
بأقصى درجات الراحة متاما 
كما ولو كانوا في كنف منزلهم. 
املقيمون  أمــا الضيــوف 
فــي غــرف أو أجنحــة نادي 
األجنحــة  أو  إيــكاروس، 

والدورف أســتوريا الكويت. 
يعتبــر مطعــم روكا عنوانا 
مثاليــا ملشــاركة املأكــوالت 
واملشــروبات مــع األصدقاء 
مشــواة  حــول  واألحبــاء 
روباتا واالنغماس في أجواء 
من الدفء واألنس والطاقة. 
يتمحور هذا املطعم الياباني 
املعاصر حــول مفهوم تعود 
جذوره إلى الثقافة اليابانية 
حيث اعتــاد الصيادون طهو 
األســماك على مــنت قواربهم 
باستخدام أنواع مختلفة من 
الفحم فــي املياه الســاحلية 
الشمالية وتشارك الطعام مع 
البعض باســتخدام  بعضهم 

مجاديفهم.
أما املطعــم املتميز التابع 
للفندق، أفا، فيقدم مجموعة 
من األطباق الزاخرة بالنكهات 
املتوسطية األصيلة واحملضرة 
من أجود املكونات املوسمية 
الطازجة، وسط أجواء رائعة 
ال تنسى. يستقي هذا املطعم 

تكنوجيم واملتوافر على مدار 
الساعة. كما يضم استوديو 
للياقة البدنية حيث يستطيع 
الــزوار االســتفادة مــن باقة 
شــيقة من جلسات التمارين 

الرياضية احلماسية.
اجتماعات وفعاليات

يعتبــر فنــدق والــدورف 
أســتوريا الكويــت العنــوان 
األرقى لالحتفال باملناســبات 
املميزة أو الســتضافة فعالية 
تبقى محفورة في الذاكرة طوال 
العمر. يوفر الفندق مساحات 
واملناســبات  لالجتماعــات 
مجهــزة بأحدث املعــدات، مبا 
فيها قاعة ضخمة للمناسبات 
الكبرى تتسع ملا يصل إلى ٧٢٠
ضيفا، فضال عن خمس غرف 
اجتماعات مجهزة بالكامل، علما 
بأن كل املساحات تسمح بدخول 
نــور الشــمس الطبيعي. وما 
يزيد التجربة متيزا أن الفريق 
املتفانــي يبقــى فــي اخلدمة 
لتنظيم املناسبات والفعاليات 

وفقا ملتطلبات الضيوف.
وينضوي فندق والدورف 
أســتوريا الكويت حتت راية 
شركة املباني، إحدى الشركات 
الرائــدة في مجــال التطوير 
العقاري والتي تشتهر برؤيتها 
العصرية ومتيزها في إجناز 
املبتكــرة. ينضم  املشــاريع 
الفندق إلى منتجعني آخرين 
حتــت مظلة عالمــة هيلتون 
يستقبالن الضيوف حاليا في 
الكويت وهما منتجع هيلتون 
الكويت وهيلتون غاردن إن 

الكويت.

يقع بـ«األڤنيوز» ويقدم مستويات من الفخامة ال تضاهى ومعايير من الضيافة الراقية وجتارب طعام مميزة

مطعم أفا ساعة والدورف أستوريا الشهيرةأحد أجنحة «والدورف أستوريا»

إحدى غرف الفندقمقهى بيكوك آلي

الكويت لتشمل عالمة والدورف 
أستوريا الشهيرة التي ترتقي 
بتجربة الضيوف فيما يتعلق 
الفاخــرة. ويعتبر  باإلقامــة 
فنــدق والــدورف أســتوريا 
الكويــت ثالث فندق تفتتحه 
هيلتــون فــي البــالد، ليقدم 
عالمة موثوقة إلى املسافرين 
األكثر رقيا والذين ينشدون 
أعلى مستويات اخلدمة. نحن 
نتطلع إلى استقبال ضيوفنا 
في هذا الفندق اخلالب والذي 
ســيصبح بال شــك أحد أبرز 
املعالم املرموقة في الكويت».

فخامة كالسيكية 

ما إن تطأ أقدام الضيوف 
عتبة فندق والدورف أستوريا 
الكويت، سوف يجدون أنفسهم 
في مكان حيث تبقى الذكريات 
محفــورة في قلوبهــم طوال 
احليــاة. يحاكــي التصميــم 
الداخلــي شــعورا باالنتماء 
إلى املكان، إذ تتخلله عناصر 

«أوابك» شاركت في االجتماع التحضيري لتقرير التنمية العربية
شاركت األمانة العامة ملنظمة األقطار العربية 
املصــدرة للبترول (أوابك)، ممثلــة باألمني العام 
للمنظمــة علي بن ســبت، وعبدالكــرمي عايد، في 
أعمال االجتماع التحضيري لتقرير التنمية العربية 
(اإلصدار السابع)، وذلك بدعوة من املعهد العربي 

للتخطيط.
وتأتي أعمال االجتماع هذا العام بعنوان «التغير 
املناخــي وأثره على النمــو والتنمية»، حيث عقد 
٢٥ اجلاري، حيث استعرض  مدينة بيروت، يومي ٢٤
موضوع التغير املناخي واالتفاقيات الدولية املعنية 
بتغير املناخ وعرضا جلهود بعض الدول العربية 
 ،COللحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ٢
كاالقتصــاد الدائري للكربون والشــرق األوســط 
األخضر، باإلضافة إلى تقنية حبس واصطياد غاز 

.CCS ثاني أكسيد الكربون
وسيصدر التقرير متزامنا مع فعاليات مؤمتر 
األطراف COP٢٨ املزمع عقده بإذن اهللا تعالى في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل نوفمبر ٢٠٢٣.

عقد مبدينة بيروت بعنوان «التغير املناخي وأثره على النمو والتنمية»

علي بن سبت متوسطا املشاركني في االجتماع التحضيري لتقرير التنمية العربية


