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عمومية البنك غير العادية وافقت على رفعه بنسبة % 50

سجلت ارتفاع ًا بلغ % 19

الغانم :زيادة رأسمال «وربة» ستوظف

 302مليون دينار أرباح البنوك
الكويتية في الربع الثالث

في نمو المحفظة التمويلية
وافقت اجلمعية العامة غري العادية
مل�ساهمي بنك وربة ،التي انعقدت
�أم�����س يف مبنى ب��رج بنك ورب��ة
بح�ضور عبدالوهاب احلوطي،
رئي�س جمل�س الإدارة و�شاهني
الغامن ،الرئي�س التنفيذي ،على
زيادة ر�أ�سمال البنك امل�رصح به
بن�سبة  %50وذلك ب�إ�صدار �أ�سهم
جديدة تطرح لالكتتاب اخلا�ص
للم�ساهمني امل�سجلني بتاريخ
الإ���ص��دار وعلى �أن تكون عالوة
الإ�صدار لكل �سهم  80فل�س ًا ت�ضاف
للقيمة الأ�سمية لل�سهم البالغة
 100ف��ل�����س.و�أع��رب عبدالوهاب
احلوطي رئي�س جمل�س الإدارة عن
�شكر �إدارة البنك لثقة امل�ساهمني،
م�ضيف ًا �إن زيادة ر�أ�س املال ت�شكل
�سندا �أ�سا�سيا يف تو�سيع عمليات
بنك وربة ومنوها وزي��ادة قدرته
على التمويل وذلك باال�ستناد الى
ا�سرتاتيجيته التي ترتكز يف بنودها
الأ�سا�سية على دعم قطاع ال�رشكات
والأعمال .و�أ�ضاف �أن بنك وربة
�سوف يكون على مقدرة من تو�سيع
م�شاركاته يف عمليات متويلية
يف ال�سوق الكويتي ،الإقليمية
والعاملية .وقال الرئي�س التنفيذي
لبنك ورب��ة �شاهني ال��غ��امن ب�أن
وكالة موديز العاملية للت�صنيف
الإئتماين �أ�شارت يف ت�رصيحها �أن
الإ�صدار لزيادة ر�أ�س املال �سوف
يعزز ن�سبة حقوق امل�ساهمني يف

�أظهرت البيانات املالية الف�صلية
ارتفاع �أرب��اح  11بنك ًا ُمدرج ًا
ببور�صة ال��ك��وي��ت  %18.6يف
الربع الثالث من العام احلايل
مقارنة بنف�س الفرتة من عام
.2017وبح�سب �إح�صائية بلغت
�أرب���اح البنوك بنهاية الفرتة
 301.5مليون دي��ن��ار «994.9
مليون دوالر»؛ مقابل �أرباح بنحو
 254.2مليون دينار « 838.8مليون
دوالر» للفرتة املماثلة بالعام
املا�ضي .وت�صدر بنك الكويت
الوطني �أعلى الأرباح الف�صلية يف
القطاع البنكي ُ
املدرج ببور�صة
ال��ك��وي��ت ،وك��ذل��ك ال�رشكات
ُ
املعلنة حتى الآن ،حيث بلغت
�أرب��اح «الوطني»  86.54مليون
دي��ن��ار ب��ارت��ف��اع  %17.5على
�أ�سا�س �سنوي.يف املقابل ،كانت
�أرباح «بنك وربة» الأقل يف الربع
الثالث من العام احلايل ،بقيمة
تُ قدر بنحو  3.48ماليني دينار،

• احلوطي والغامن خالل اجلمعية العامة غير العادية

ر�أ�س املال «ال�رشيحة »CET1« »1
ل���دى ب��ن��ك ورب���ة ك��م��ا يف نهاية
دي�سمرب  2017ما �سوف يوفر ر�أ�س
املال الإ�ضايف جما ًال ال�ستهالك ر�أ�س
امل��ال يف امل�ستقبل يف ظل النمو
ال�رسيع ل��ل��م��وج��ودات .كما ذكر
التقرير �إن �إجمايل ن�سبة ر�أ�س املال
الأ�سا�سي «ال�رشيحة  ،»1والتي

تت�ضمن �صكوك ر�أ�س املال الإ�ضايف
«ال�رشيحة  »AT1« »1بقيمة 250
مليون دوالر التي مت �إ�صدارها يف
�شهر مار�س � ،2017سوف يرتفع
�إلى  %32.2على �أ�سا�س تقديري كما
يف نهاية دي�سمرب  2017وذلك من
ن�سبة فعلية قدرها  .%21.3كما �أن
وكالة «فيت�ش» العاملية للت�صنيف

قد ذكرت اي�ضا يف تقريرها الدوري
�إلى �أن زيادة ر�أ�س مال بنك وربة من
 100مليون دينار كويتي الى 150
مليون دينار كويتي �سوف تعزز من
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال م�شرية الى
�أن البنك لديه القدرة على زيادة
ر�أ�س ماله ن�سبة الى مالءة م�ساهميه
الأ�سا�سيني.

حافظت على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته طويلة األجل عند «»A

«كابيتال إنتيليجنس» تثبت التصنيف االئتماني لـ «برقان» عند «»BBB+
قامت وكالة كابيتال �إنتيليجن�س
بتثبيت ت�صنيف ال��ق��وة املالية
« »FSRلبنك ب��رق��ان عند درجة
« ،»BBB+م��ع نظرة ُم�ستقبلية
ُم�����س��ت��ق��رة.وق��ال البنك يف بيان
لبور�صة الكويت ام�س �إن الوكالة
قامت باحلفاظ على ق��درة البنك
على ال��وف��اء بالتزاماته طويلة
وق�صرية الأجل بالعمالت الأجنبية
« »FCRعند درجة « »Aو« »A1على
الرتتيب.و�أو�ضح البنك �أن العوامل
التي تدعم الت�صنيف معدل كفاية
ر�أ���س امل��ال عند م�ستويات جيدة
وعملية طرح �أ�سهم وزيادة ر�أ�سمال
البنك التي متت م�ؤخر ًا ،وحت�سن
جودة الأ�صول للقرو�ض ،وال�سيولة
اجل��ي��دة ،وحت�سن الربحية�.أما
العوامل التي تُ قيد الت�صنيف فتتمثل
يف االنك�شافات الكبرية على الأن�شطة
ال�سيادية غ�ير اال�ستثمارية من
خالل البنوك التابعة ،والرتكزات
الكبرية يف قاعدة ودائع العمالء،
والزيادة الكبرية لالنك�شافات على
الأط��راف ذات العالقة ،بالإ�ضافة
�إل��ى حتديات البيئة الت�شغيلية.

وقالت «كابيتال �إنتيليجن�س» يف
التقرير �إنه من املتوقع �أن ت�ؤدي
عملية ط��رح �أ���س��ه��م ال��زي��ادة يف
ر�أ�سمال البنك �إلى تعزيز امل�صدات
الر�أ�سمالية ُ
املر�ضية بالفعل من
خالل زيادة ُمعدل حقوق امل�ساهمني
يف ال�رشيحة الأولى لر�أ�س املال.
ويحتل «بنك برقان» حالي ًا املركز
الثاين ك�أحد �أهم البنوك التقليدية
التجارية الكويتية من حيث �إجمايل
الأ�صول ،وهو مملوك ب�شكل رئي�سي
م��ن قبل �رشكة م�شاريع الكويت
القاب�ضة «ك��ي��ب��ك��و».وب��د�أ البنك
�أن�شطته الت�شغيلية يف الكويت عام
 1977كبنك مملوك للحكومة .ويف
ع��ام  ،1997مت خ�صخ�صة البنك
من قبل «كيبكو» التي ح�صلت على
ح�صة ُم�سيطرة.ولدى «برقان»
�شبكة حملية تتكون من  29فرع ًا
تت�ضمن �أكرث من  130جهاز �رصف
�آلياً.وبلغ �إجمايل �أ�صول البنك
يف نهاية يونيو  2018نحو 6.9
مليارات دينار « 22.8مليار دوالر»،
وبلغ �إجمايل ر�أ�س املال  887مليون
دينار « 2.93مليار دوالر».

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  303واليورو انخفض
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند م�ستوى 0.303
دينار يف حني انخف�ض اليورو �إلى م�ستوى  0.344دينار مقارنة
ب�أ�سعار �رصف اول ام�س وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته
اليومية على موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني
انخف�ض الى م�ستوى  0.386دينار كما انخف�ض الفرنك ال�سوي�رسي
الى م�ستوى  0.302دينار وبقي الني الياباين عند م�ستوى 0.002
دينار دون تغيري.

يعين الحساوي مديراً عام ًا
«الخليج» ّ
لخدمات تكنولوجيا المعلومات
�أعلن بنك اخلليج عن تعيني وليد
احل�ساوي مدير ًا عام ًا خلدمات
تكنولوجيا املعلومات ،ويتمتع
الدكتور وليد احل�ساوي بخربة
كبرية تتجاوز  25عام ًا ،يرتكز
ج��زء كبري منها يف العمل مع
ال�رشكات امل�رصفية و�رشكات
التقنية املالية.وقبل ان�ضمامه
�إل�����ى ب��ن��ك اخل���ل���ي���ج� ،شغل
احل�ساوي من�صب املدير العام
ملجموعة تقنية املعلومات
يف ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ،خ�ل�ال تلك
ال��ف�ترة ،و�شملت م�س�ؤولياته
�إطالق خدمات الإنرتنت والهاتف
امل��ح��م��ول ،وال�سحب النقدي
الإلكرتوين بدون بطاقة ،والبنية
الأ�سا�سية املوجهة نحو اخلدمات
االلكرتونية للأفراد وال�رشكات،
وتنمية القدرات الذاتية للبنك
لإ�ضافة خدمات جديدة يف فرتة
ق�صرية .كما ت�شمل �أبرز �إجنازاته
�أي�ض ًا ت�صميم وتطوير و�إطالق
�رشكته النا�شئة اخلا�صة� ،إلبوك
للدفع عرب الهاتف املحمول.
وم���ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال الرئي�س
التنفيذي لبنك اخلليج طوين
�ضاهر« :ي�شكل ان�ضمام وليد
احل�ساوي �إلى بنك اخلليج �إ�ضافة
قوية لعائلة البنك ،ونتطلع
�إل��ى الرتحيب ب��ه كمدير عام
خلدمات تكنولوجيا املعلومات
واال�ستفادة من خرباته ودرايته
الفنية لتعزيز من��و �أعمالنا
وق��درات��ن��ا».ويف وق��ت �سابق،

• بيان البنك للبورصة

لكنها ج���اءت الأك�ث�ر ارتفاع ًا
ب�ين ال��ب��ن��وك بن�سبة جت��اوزت
 .%52من ناحية �أخ��رى ،بلغت
�أرباح البنوك ُ
امل�شار �إليها نحو
 865.07مليون دينار يف الت�سعة
�أ�شهر الأولى من العام احلايل،
ُمرتفعة بنحو  %17.4مقارنة
بنظريتها يف الفرتة املماثلة من
 2017والبالغة �آن��ذاك 736.85
مليون دي��ن��ار.وج��اء «الكويت
الوطني» يف ال�صدارة على م�ستوى
نتائج الفرتة ب�أرباح جتاوزت
 272مليون دينار بارتفاع ن�سبته
 ،%14.3يليه «بيتك» بواقع
 169.1مليون دينار مرتفع ًا بنحو
 %22.7مقارنة بنف�س الفرتة
بالعام ال�����س��اب��ق.ومل يختلف
احل��ال بالن�سبة لـ «بنك وربة»
ال��ذي ج��اءت �أرباحه الأق��ل بني
البنوك على م�ستوى الت�سعة �أ�شهر
حُمقق ًا نحو  8.68ماليني دينار،
لكنه �سجل �أعلى معدل منو يف

ُ
املدرجة
الأرب���اح بني البنوك
بن�سبة اقرتبت من .%76اجلدير
بالذكر �أن ال�رشكات التي �أعلنت
حتى الآن عن بياناتها الف�صلية
والت�سعة �أ�شهر الأولى من ،2018
بلغ عددها � 32رشكة ُم�سجلة من
�أ�صل � 175رشكة ُمدرجة ببور�صة
الكويت ،علم ًا ب�أن ُمهلة الإف�صاح
مُم��ت��دة حتى منت�صف نوفمرب
ُ
املقبل .وبلغت �أرباح ال�رشكات
بالربع الثالث من العام احلايل،
حتى نهاية تعامالت �أم�س نحو
 336.76مليون دي��ن��ار؛ مقابل
 288.5مليون دينار لنف�س الفرتة
بالعام املا�ضي ،مرتفعة بحدود
 .%16.7كما حققت ال�رشكات الـ
� 32أرباح ًا بقيمة  983.78مليون
دينار يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من
2018؛ مقابل �أرباح بنحو 835.75
مليون دينار للفرتة ذاتها بالعام
ال�سابقُ ،م�سجلة ارتفاع ًا قدره
.%17.7

المستجدات في المؤشرات العالمية انعكست بشكل إيجابي على السوق

 349.9مليون دوالر اكتتابات
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
�أ����ش���ار �أح����دث ت��ق��اري��ر «»EY
لالكتتابات يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا �إلى �أن
املنطقة �شهدت ت�سجيل �أربعة
اكتتابات بقيمة �إجمالية بلغت
 349.9مليون دوالر امريكي يف
الربع الثالث من ع��ام .2018
وارتفعت قيمة االكتتابات بن�سبة
 %21.9مقارنة مع الربع الثالث
من عام  ،2017يف حني انخف�ض
عددها بن�سبة .%33.3
وقال رئي�س خدمات ا�ست�شارات
ال�صفقات يف  EYال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ِف��ل غاندير:
«م��ن الإيجابي �أن ترتفع قيمة
�صفقات االكتتابات على �أ�سا�س
�سنوي ،خا�صة م��ع قيام عدة
م�ؤ�س�سات يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا بت�أجيل
خططها لطرح �أ�سهمها لالكتتاب
العام يف عام  2018ب�سبب عوامل
خمتلفة» .ووفق ًا لتقرير ،EY
قادت اململكة العربية ال�سعودية
ن�شاط االك��ت��ت��اب��ات يف ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف الربع
الثالث من ال��ع��ام ،مع اكتتاب
�رشكة جلام للريا�ضة يف ال�سوق
املالية ال�سعودية ،والذي جمع
 220.6مليون دوالر ،ما يجعله
�أك�بر اكتتاب يف الربع الثالث.
بينما �شهد الربع ال�سابق �أربعة
اكتتابات عامة ،ثالثة منها يف
�صناديق اال�ستثمار العقاري يف

���س��وق «ت���داول».وق���ال ،رئي�س
خدمات االكتتابات يف ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا لدى EY
غريغوري ه��ي��وز« :على الرغم
من �ضعف �أداء �سوق االكتتابات
ه��ذا العام� ،إال �أن امل�ستجدات
وال��ت��ح��دي��ث��ات التنظيمية يف
امل���ؤ��شرات العاملية انعك�ست
ب�شكل �إيجابي على �سوق االكتتابات
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
�أما بالن�سبة ل�سلطنة ُعمان ،فقد
�أدت زيادة الو�ضوح يف العمليات
التنظيمية يف قطاعي الكهرباء
واملياه �إلى خلق مناف�سة �شفافة

وت�شجيع املطورين وامل�ستثمرين
يف هذين القطاعني .ومع وجود
�ست ��شرك��ات لتوليد الطاقة
وحتلية امل��ي��اه تخطط لطرح
�أ�سهمها ل�لاك��ت��ت��اب ال��ع��ام يف
غ�ضون ال�سنوات الثالث املقبلة،
ف�إن �سوق االكتتابات يف �سلطنة
ُعمان يبدو بحالة �صحية جيدة.
وقد اعلن �سوق ابوظبي للأوراق
املالية عن خططه لإطالق تداول
العقود الآجلة يف عام  2019بهدف
تعزيز اال�ستثمارات .وتتوا�صل
البور�صة حال ًيا مع �سبع �رشكات
تخطط لطرح �أ�سهمها لالكتتاب.

السديري رئيس ًا تنفيذي ًا لـ «الوطني إلدارة الثروات»

�أعلنت �رشكة الوطني لإدارة الرثوات
اململوكة ملجموعة بنك الكويت
الوطني تعيني م�ساعد ال�سديري
رئي�س ًا تنفيذي ًا لل�رشكة التي تتخذ
م��ن اململكة العربية ال�سعودية
مقر ًا لها.ومن جانبه عرب رئي�س
جمل�س ادارة �رشكة الوطني لإدارة
الرثوات طارق املطلق عن �سعادته
بتعيني ال�سديري يف من�صب الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة ،م�ضيف ًا �أن
ال�سديري ان�ضم �إلى ال�رشكة يف �إبريل
 ،2018حيث �أ�سهم يف حتقيق العديد
من االجنازات ،ولعب دور ًا هام ًا يف
�إط�لاق عمليات ال�رشكة باململكة.
و�أ�ضاف املطلق �أن ال�رشكة تتطلع
بكل ثقة لال�ستفادة من اخل�برات

الطويلة التي يتمتع بها ال�سديري
يف ق��ط��اع اال���س��ت��ث��م��ار واخل��دم��ات
امل�رصفية».و قال م�ساعد ال�سديري
«�أت�رشف بتعييني يف من�صب الرئي�س
التنفيذي يف �رشكة الوطني لإدارة
ال�ثروات،ح��ي��ث ن�ستهل م�سريتنا
ملتزمني باال�ستفادة من الإمكانات
والقدرات املهنية واملالية الفريدة
لفريقنا املتخ�ص�ص لتزويد عمالئنا
ٍ
وا�سع من اخلدمات املتميزة
بطيف
ٍ
والفر�ص املهمة».وعرب ال�سديري
يف الوقت ذاته عن تطلعه مبوا�صلة
العمل وا�ستكمال م�سرية ال�رشكة
لبلوغ �أهدافها نحو م�ستقبل واعد
يف ال�سنوات املقبلة .و�أ�ضاف قائ ً
ال
ننظر �إلى اململكة باعتبارها �سوق ًا

واع��د ًا للنمو واالزدهار،وعن�رص ًا
رئي�سي ًا يف خطتنا اال�سرتاتيجية
ال��ه��ادف��ة �إل����ى ت��ق��دمي منتجات
وخ��دم��ات مالية مبتكرة لتلبية
احتياجات عمالئها من امل�ستثمرين
وامل�ؤ�س�سات والأف��راد ذوي املالءة
املالية على م�ستوى اململكة».
ويحمل م�ساعد ال�سديري درجة
البكالوريو�س علوم يف املالية من
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
وماج�ستري �إدارة الأعمال من كلية
مان�ش�سرت للأعمال .بد�أ ال�سديري
حياته املهنية يف البنك ال�سعودي
الربيطاين – �ساب يف ق�سم اخلدمات
امل�رصفية لل�رشكات .وتقلد العديد
من املنا�صب منها تر�ؤ�سه للخدمات

امل�رصفية اال�ستثمارية يف «عوده
كابيتال» بعد �أن ق��اد فري ًقا يف
�إدارة الرثوات .كما �شغل ال�سديري
العديد من املنا�صب منها مدير يف
بنك انف�ستكورب وم�س�ؤول عن �إدارة
العالقات الرئي�سية.
واجلدير بالذكر �أن �رشكة الوطني
لإدارة الرثوات ح�صلت العام املا�ضي
على موافقة هيئة ال�سوق املالية
للعمل يف قطاع الأوراق املالية
املحلي وذل��ك بعد ا�ستكمالها كل
املتطلبات التنظيمية ،وح�صولها
على ت�رصيح تقدمي خدمات �إدارة
ال�صناديق اال�ستثمارية ،واملحافظ،
وت��رت��ي��ب ال�����ص��ف��ق��ات ،وخ��دم��ات
اال�ست�شارة ،والو�صاية.

• مساعد السديري

«هواوي» تكشف عن خدمة جديدة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
• وليد احلساوي

كان احل�ساوي �أي�ض ًا م�س�ؤو ًال عن
قطاع تكنولوجيا املعلومات يف
بيت التمويل الكويتي ،حيث
لعب دور ًا حم��وري� ًا يف �إن�شاء
م��راف��ق الإن�ت�رن���ت واخل��دم��ات
امل�رصفية عرب الإنرتنت اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سة ،ف�ض ًال عن اال�رشاف
على ا�ستبدال النظام البنكي
الأ�سا�سي.ويحمل احل�ساوي درجة
الدكتوراه يف هند�سة احلا�سبات
م��ن ج��ام��ع��ة ل��ف�برا ،لي�سرت،
اململكة املتحدة ،بالإ�ضافة
�إلى ماج�ستري العلوم يف هند�سة
احلا�سبات من جامعة ليهاي،
بن�سلفانيا ،الواليات املتحدة
االمريكية .كما يحمل �شهادة
بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة
الكهربائية والإلكرتونية من
جامعة وور�سي�سرت بوليتكنيك،
ال��والي��ات
ما�سات�شو�ست�س،
املتحدة االمريكية.

�أُط ِلقت �سل�سلة HUAWEI Mate20
م�ساء � 24أكتوبر خالل عر�ض مذهل يف
برج خليفة يف �إم��ارة دب��ي .كما �أطلقت
ال�رشكة ب�شكل مفاجئ تطبيق مو�سيقى
هواوي خالل م�ؤمترها ال�صحفي مما جعل
� HUAWEI Mate20أكرث جاذبية لدى
الراغبني يف �رشائه .وقدمت خدمة هواوي
ل�سماع املو�سيقى HUAWEI Music
خ�صائ�ص م�صممة لتنا�سب متطلبات
عمالئها يف  9بلدان يف ال�رشق الأو�سط
و�شمايل �أفريقيا هي :الإم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة وال��ع��راق وم����صر واململكة
وعمان
العربية ال�سعودية ولبنان وقطر ُ
واجلزائر والأردن .و�ستوفر ال�رشاكات
التي عقدتها هواوي مع �رشكات روتانا
ووت���ري وق��ن��وات ومزّ يكا وغ�يره��ا من
موزعي املحتوى ،مل�ستخدمي تطبيق
مو�سيقى هواوي جتربة مو�سيقية ال مثيل
لها .ت�ضم خدمة مو�سيقى هواوي اجلديدة
يف مكتبتها ماليني الأغاين ،ومن �ضمنها
خليط من املحتوى العربي والعاملي
لتنال �إعجاب ع�شاق املو�سيقى من كافة
الأذواق .كما يوفر تطبيق مو�سيقى
هواوي �أغان ح�رصية من �أ�شهر املغنني

�ستكون متوافرة ح�رصي ًا على التطبيق
قبل �أي مكان �آخر.وقال كليمنت وونغ،
رئي�س ق�سم ت�سويق املنتجات العاملي يف
هواوي« :ي�رسنا مع �إطالق تطبيق مو�سيقى
هواوي �أن نقدم خ�صائ�ص مبتكرة وجديدة
يف التطبيق �ستكون متوفرة مل�ستخدمي
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ونهدف
�إلى توفري جتربة �سماع مو�سيقى مثالية
وقابلة للتعديل ،تنا�سب منط حياة
امل�ستخدمني اليومية وتوفر لهم مو�سيقى
ذات نوعية ممتازة على هواتفهم الذكية».
و�سيطلق تطبيق مو�سيقى ه��واوي خالل
ُ
الأ�شهر املقبلة و�ضع االحتفال «Party
 ،»Modeوهو جتربة اجتماعية مو�سيقية
جديدة متام ًا� ،ستمكن امل�ستخدمني من
ربط ما ي�صل �إلى  8هواتف مع ًا با�ستخدام
االت�صال القريب امل��دى �أو ال��واي فاي
لت�شغيل الأغنية ذاتها بتزامن فينتج عن
ذلك مو�سيقى بقوة  7.1متنح امل�ستخدمني
جتربة احلفل املو�سيقي املذهلة .كما
�سيطلق التطبيق و�ضع ’الرك�ض‘ حيث
�ستتنا�سق املو�سيقى ب�شكل تلقائي مع
�رسعة خطوات امل�ستخدمني لت�ساعدهم
على اختيار منط املو�سيقى املنا�سب.

• جانب من العرض

