
حصدت أغنية Ooredoo املهداة للشعب الكويتي 
مبناسبة األعياد الوطنية »قصتكم شنو« أكثر من 
مليونني مشاهدة خالل 5 أيام من إطالقها على موقع 
YouTube، وتصدرت املركز األول ألكثر الفيديوات 
مشاهدة على امل��وق��ع محليا، كما تصدر هاشتاق 
األغنية قصتكم شنو منصات الترند في تويتر خالل 
أقل من ساعة من إطالق األغنية، واستمر في الصدارة 

لعدة أيام. 
وقد أطلقت Ooredoo األغنية احتفاال مبناسبة 
األعياد الوطنية. األغنية من أداء النجمة بلقيس 
والشخصية احملبوبة أبلة فاهيتا، وم��ن كلمات 
الشاعر الغنائي سعد املسيليم وأحل��ان املبدع فهد 

الناصر وإخراج أحمد النجار.
وبهذه املناسبة قال مدير إدارة االتصال املؤسسي 
مجبل األي��وب »نحن فخورون بنجاح األغنية. هذا 
النجاح واالنتشار ال��ذي ح��ازت عليه األغنية يؤكد 
أنها متكنت من الوصول إلى قلوب اجلماهير وهذا ما 
نطمح إليه وهو مشاركتهم فرحة األعياد الوطنية 
لكويتنا احلبيبة.« وأض��اف األي��وب أن املشاركة 
بفرحة األعياد جزء أساسي من استراتيجية الشركة 
في التواصل مع كل فئات املجتمع، وهي نابعة من 
قيم Ooredoo األساسية وهي االهتمام والتواصل 

والتحدي، كما أكد أن الشركة ستقوم بإطالق عدد 
من الفعاليات للمشاركة في األجواء االحتفالية مثل 
توزيع األع��الم والهدايا اخلاصة باألعياد الوطنية 
على عمالئها في عدد من أفرعها الرئيسية املنتشرة 

حول مختلف مناطق الكويت.
ومن جانبها أعربت مدير أول العالمة التجارية 
فاطمة املخيزمي عن سعادتها بالصدى الطيب الذي 
حازت عليه األغنية ليس فقط في األوس��اط احمللية 
بل حتى في دول اخلليج وال��دول العربية الشقيقة، 
وشكرت كامل طاقم العمل والشخصيات املشاركة 
في األغنية على مساهتمهم في إجناحها. وأضافت 
املخيزمي »كان هدفنا من هذا العمل هو إظهار كل ما هو 
جميل في كويتنا احلبيبة وشعبها املبدع، وانعكس 
ذلك على اختيارنا لكافة العناصر من كلمات وأحلان 
وجن��وم، وج��اء ه��ذا التناغم ليجسد روح الشعب 
الكويتي وك��ل م��ا مييزه م��ن ص��ف��ات. وق��د أسعدنا 
التعاون مع الفنانة احملبوبة بلقيس والشخصية 
الكوميدية أبلة فاهيتا الذين أضافوا طابعا مميزا 
لألغنية، كما حرصنا على اختيار عدد من أملع جنوم 
التواصل االجتماعي الذين يحظون مبحبة خاصة في 

قلوب اجلماهير.«
وتشدو الفنانة الالمعة بلقيس أحمد فتحي في 

»قصتكم شنو« بكلمات تتغزل فيها بحب الكويت 
وشعبها الذي كسب محبة الناس، وذلك بلغة سلسة 
قريبة م��ن قلوب اجلمهور، ويحمل اللحن املميز 
الذي قدمه فهد الناصر أطوار غنائية عدة ليعبر عن 
التناغم والعالقة األخوية والصداقة التي جتمع بني 
أبناء الشعب الكويتي وأشقائهم من الدول اخلليجية 

والعربية. 
كما أضاف أداء الشخصية الفكاهية أبلة فاهيتا، 
التي القى برنامجها التلفزيوني شهرة واسعة في 
شتى بقاع الوطن العربي، نكهة مميزة لألغنية. وكان 
لظهور العديد من الشخصيات البارزة في شبكات 
التواصل االجتماعي عالمة فارقة في الفيديو كليب، 
ومنهم يعقوب بوشهري وحصة اللوغاني ولولوة 
العسالوي وحصة ومنيرة الكليب، باإلضافة إلى 

فرقة التلفزيون الشعبية. 
ويتمحور الفيديو اخل���اص باألغنية ب��زي��ارة 
بلقيس وأبلة فاهيتا للكويت والتعرف على األماكن 
األكثر ت��رددا للسواح، مثل سوق املباركية الشعبي 
في قلب مدينة الكويت املشهور باملقاهي واملطاعم 
الشعبية واحملالت املميزة بشكلها التراثي األصيل، 
وحديقة الشهيد املميزة بتصميمها املعماري احلديث 
وخضرتها وألوانها الزاهية، ومركز الشيخ جابر 

األحمد الثقافي.
وتعتزم الشركة إط��الق العديد من الفعاليات 
املتعلقة باألغنية في األسابيع املقبلة بهدف إشراك 
اجلمهور فيها ومشاركتهم فرحة األعياد الوطنية، مع 
جوائز ومسابقات على قنوات التواصل االجتماعي 
اخلاصة بالشركة إضافة إلى سوق مروج اخلاص 
باملشاريع الشبابية صغيرة ومتوسطة احلجم، الذي 
تقدم له الشركة رعاية استيراتيجية وذلك في يوم 

24 فبراير.
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مجبل األيوب

الهاشتاق تصدر منصات الترند في تويتر خالل أقل من ساعة من إطالق األغنية

»قصتكم شنو« يحقق أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من أسبوع

»االمتياز« حتقق 13.7 
مليون دينار أرباحا 
2016 صافية في 

أعلنت مجموعة االمتياز االستثمارية الكويتية 
أمس األربعاء حتقيقها 7ر13 مليون دينار أرباحا 
صافية عن العام املالي 2016 بربحية للسهم الواحد 
بلغت 1ر13 فلس مقارنة ب��أرب��اح بلغت 5ر10 
مليون دينار وبربحية للسهم 73ر9 فلس في 2015 

)الدوالر يعادل 305ر0(.
وقالت الشركة في بيان لها على املوقع الرسمي 
لبورصة الكويت اليوم إن اجمالي حقوق املساهمني 
بلغ 9ر176 مليون دينار للسنة املالية املنتهية في 

2016 مقارنة ب 8ر181 مليون دينار في 2015.
وأضافت أن إجمالي املوجودات بلغ 297 مليون 
دينار واملطلوبات بلغت 6ر74 مليون دينار في 
نهاية ديسمبر 2016 مقابل مطلوبات بلغت 7ر67 

مليون دينار لنفس الفترة من عام 2015.
وتأسست مجموعة االمتياز عام 2005 وأدرجت 
في بورصة الكويت عام 2011 برأسمال مدفوع بلغ 
3ر113 مليون دينار وتكمن أغراضها في اإلستثمار 
في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية 

وغيرها من القطاعات اإلقتصادية.

 7.71 »نابيسكو« حتقق 
مليون دينار أرباحا صافية 

2016 في 
أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
الكويتية )نابيسكو( أمس األربعاء حتقيقها أرباحا 
صافية بلغت 71ر7 مليون دينار في 2016 بربحية 
للسهم الواحد بلغت 7ر137 فلس مقارنة بأرباح 
بلغت 68ر5 مليون بربحية للسهم 6ر101 فلس في 

2015 )الدوالر يعادل 305ر0 دينار(.
وقالت الشركة في بيان لها على املوقع الرسمي 
لبورصة الكويت إن اجمالي حقوق املساهمني بلغ 
7ر24 مليون دينار في 2016 مقارنة ب 4ر20 

مليون دينار في 2015.
وأضافت أن إجمالي املوجودات بلغ 3ر32 مليون 
دينار واملطلوبات بلغت 59ر7 مليون دينار في 
2016 مقابل مطلوبات بلغت 69ر5 مليون دينار 

في 2015.
يذكر أن )نابيسكو( تأسست عام 1993 وأدرجت 
في بورصة الكويت ع��ام 2003 برأسمال مدفوع 
بلغ 76ر5 مليون دينار وتكمن أغراضها في القيام 
باخلدمات النفطية املساندة لعمليات حفر اآلبار 
واصالحها وصيانتها وجتهيزها لالنتاج إضافة 
إلى استيراد وانتاج وتصنيع املواد واملعدات الالزمة 

لهذه الغايات.

الدوالر يستقر أمام الدينار 
0.305 واليورو  عند 
0.322 ينخفض إلى 

استقر سعر ص��رف ال���دوالر األم��ري��ك��ي مقابل 
الدينار الكويتي أمس األربعاء عند مستوى 305ر0 
دينار فيما انخفض اليورو إل��ى مستوى 322ر0 
دينار. وقال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية 
على موقعه اإللكتروني إن سعر ص��رف اجلنيه 
اإلسترليني ارتفع إلى مستوى 381ر0 دينار في 
حني انخفض الفرنك السويسري ليسجل 302ر0 
دي��ن��ار بينما بقي ال��ني الياباني دون تغيير عند 

مستوى 002ر0 دينار.
وارتفع ال��دوالر االمريكي مقابل سلة العمالت 
الرئيسية االخرى مدعوما بتوقعات الحتمال رفع 
سعر الفائدة من قبل املجلس االحتياطي االحتادي 

االمريكي )البنك املركزي(.
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لقطة من األغنية

»طلبات« حتتفل بالعيد الوطني 
مع حملة »صنع في الكويت«

مناسبة االحتفال بذكرى العيد الوطني ويوم التحرير 
لدولة الكويت، قامت شركة طلبات بإطالق أحدث حمالتها 
حتت عنوان »صنع في الكويت«، والتي تستمر خالل الفترة 
من 24 إلى 26 فبراير بهدف إبراز الوجه احلضاري والثقافي 
للبالد، إلى جانب تسليط الضوء على التاريخ العريق الذي 

يربط بني طلبات والكويت وشعبها. 
وانطالقا من العالقات الطويلة والثقة التي جتمع بني 
طلبات ومختلف املطاعم احمللية البارزة، يشارك في حملة 
»صنع في الكويت« أربعة مطاعم تشمل دجاج نايف، ميس 
الغامن، همبل برجرز وفريج صويلح. كما متثل جميع هذه 
املطاعم قصص جناح وطنية، حيث أنها ذات أصول كويتية 

وتتمتع بالدعم الكامل من شركة طلبات.
تقّدم هذه احلملة خصم %26 للزبائن على الطلب لدى 
أي من املطاعم املشاركة. وميكن االستفادة من اخلصم عند 

استخدام أي من وسائل الدفع املتوفرة.
ومن جانبه، قال عبداحلميد العمر، الرئيس التنفيذي 
لشركة طلبات: »بعد سنوات من التقّدم، مازالت طلبات 
تعمل بجد لتطوير عروضها إلى جانب منح عمالئها أفضل 
اخل��دم��ات على اإلط���الق. كما أننا نسعى إل��ى تقدمي الدعم 
املستمر للمطاعم املشاركة معنا. موضحا أن طلبات ملتزمة 
بتقدمي أفضل اخل��دم��ات للمجتمع ال��ذي احتضن بدايتها 
املتواضعة، واستمر في دعمها حتى وصلت إلى ما حققته 

اليوم من جناح.« 
كما أضاف العمر أن طلبات أصبحت تصنف اليوم كونها 
من ال��رواد في مجال التجارة اإللكترونية. وعلى الرغم من 
النمو الكبير الذي حققته والتوسع الهائل الذي شهدته في 
أرجاء املنطقة، إال أنها لطاملا افتخرت بكونها شركة كويتية 

املنشأ واألصول.

سعر برميل النفط الكويتي 
52.77 دوالر يرتفع لـ 

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 26 سنتا في تداوالت 
أم��س ليبلغ 77ر52 دوالر أمريكي مقابل 51ر52 دوالر 
للبرميل في ت��داوالت االثنني املاضي وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وف��ي االس����واق العاملية ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار النفط بعد 
تصريحات ألمني عام منظمة الدول املصدرة للبترول )أوبك( 
أكد فيها أن مخزونات النفط ستتراجع أكثر هذا العام وان 
نسبة التزام دول املنظمة املشاركة في تخفيضات اإلنتاج 
فاقت التسعني ف��ي امل��ئ��ة. وارت��ف��ع سعر برميل نفط خام 
القياس العاملي مزيج برنت 48 سنتا ليصل عند التسوية الى 
مستوى 66ر56 دوالر كما ارتفع سعر برميل اخلام األمريكي 

66 سنتا ليصل الى مستوى 06ر54 دوالر.

برعاية سامية من صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

2017 »زين« تختتم رعايتها الرئيسية ملهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 
اختتمت زي��ن الشركة ال��رائ��دة ف��ي ت��ق��دمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت رعايتها الرئيسية ملهرجان 
الكويت ال��دول��ي للجواد العربي 2017، وذل��ك خالل 
فعاليات بطولة ك��أس األمم للخيل املصرية في مركز 
اجل��واد العربي – بيت العرب حتت رعاية سامية من 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد. 
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في 
تكرمي الفائزين في بطولة كأس األمم للخيل املصرية، 
وه��ي الفعالية اخلتامية للمهرجان، وال��ت��ي شهدت 
حضور ممثل سمو أمير البالد معالي نائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح الصباح، ورئيس 
مجلس أمناء مركز اجلواد العربي ورئيس اللجنة العليا 
املنظمة للمهرجان عالء الرومي، ومعالي وزير التجارة 
والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد 
الروضان، ومعالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 

مجلس األمة د. فالح العزب. 
وأوضحت زين أنها رعت هذا املهرجان الدولي في 
إطار حرصها على التواجد بشكل رئيسي في املبادرات 
واملشاريع التي تهدف إلى التعزيز من الوحدة الوطنية 
وترسيخ الهوية العربية والكويتية األصيلة في املجتمع، 
حيث أتت مشاركتها لتؤكد على مسؤوليتها االجتماعية 

وإميانها بأهمية دور القطاع اخلاص في وضع بصمة 
مؤثرة في النسيج االجتماعي في املجتمع. 

وأش��ارت الشركة إلى أنها قامت أيضا باملشاركة في 
تكرمي الفائزين في البطولة الدولية السادسة جلمال 

اخليل العربي التي أقيمت مطلع فبراير اجل��اري ضمن 
فعاليات املهرجان، والتي استقطبت مشاركة واسعة من 
ماّلك ومرّبي اخليل العربية األصيلة من داخل الكويت 
وخارجها إلى جانب اجلماهير الغفيرة من عّشاق اخليل 

العربية ومحّبيها. 
وأك���دت زي��ن على م��دى اهتمامها ب��دع��م ومساندة 
املبادرات واملشاريع التي من شأنها أن ُتثري من احلركة 
االقتصادية والسياحية في الدولة، ولن تّدخر الشركة 
جهدا في تقدمي الدعم لكل جهة متلك فكرة ورؤية تتسم 
بنواحي اإلب���داع وتخدم املجتمع واالقتصاد الوطني 
وخاصة تلك التي تهدف إل��ى تعزيز الثقافة والتراث 

العربي األصيل.
يذكر أن مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي يهدف 
بشكل رئيسي إلى نشر ثقافة احلفاظ على سالالت اخليل 
العربية، ويعتبر مركز اجل��واد العربي – بيت العرب 
اجلهة الرسمية واملعتمدة لتنظيم بطوالت جمال اخليل 
العربية على املستويني احمللّي والدولي، وذلك بالتعاون 
مع نادي الصيد والفروسية وبإشراف منّظمة »اإليكاهو« 
ECAHO )الهيئة األوروبية ملنّظمات اخليل العربية(، 
وهي اجلهة الدولية التي ُتشرف على تنظيم البطوالت 

العاملية واحمللية وبطولة كأس األمم وغيرها.

رعاية شركة زين للمهرجان

8 مارس املقبل في الريجنسي 5 إلى  خالل الفترة من 

»رمياكس الدولية العقارية« تطرح مشاريع متميزة 
خالل مشاركتها مبعرض العقارات الكويتية والدولية

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة رمي��اك��س ال��دول��ي��ة 
العقارية ع��ن مشاركتها ف��ي معرض 
العقارات الكويتية والدولية احلدث 
العقاري األك��ب��ر واألب���رز ف��ي الكويت 
على اإلطالق ومن تنظيم شركة إكسبو 
سيتي لتنظيم امل��ع��ارض وامل��ؤمت��رات 
خالل الفترة من 5 إلى 8 مارس املقبل 

في الريجنسي.
وقال مدير عام الشركة خالد قطوم 
إن »رمي��اك��س ال��ع��ق��اري��ة« ت��ؤك��د على 
استمرار على نهجها احلثيث في طرح 
املشاريع العقارّية اآلمنة والواعدة في 
عدد من الدول املهمة في العالم، »متخّذة 
من األص��داء اجلميلة واإلقبال الالفت 
للمشاريع التي قدمتها في كل من تركيا 
وجمهورية البوسنة وإسبانيا، دافعاَ 

ملواصلة ذلك، بل التنويع أيضا.«

وأش���ار قطوم إل��ى أن أه��م م��ا ميّيز 
ش��رك��ة رمي��اك��س ال��دول��ي��ة العقارّية 
ه��و أنها تشّكل امل��ال��ك الفعلي ألغلب 
املشاريع التي تطرحها في جمهورية 
البوسنة، مما يضيف ثقة واطمئنانا 
أكثر لدى املهتمني بالشراء حالّياَ ولرمبا 
االستثمار الحقا، الفتا إلى أن الشركة 
سوف تطرح خالل فترة املعرض أراض 
سكنية صاحلة للبناء باإلضافة إلى 
تسهيالت بالتملك تتمثل بإمكانية 
السداد على 24 شهرا ودون دفعة أولى.

أما فيما يتعلق باجلمهورية التركّية، 
ق��ال ق��ط��وم إن ال��ش��رك��ة تعتزم طرح 
م��ش��روع السلطان ال���ذي ُي��ع��ّد عالمة 
فارقة في السوق العقاري إذ يقع في 
مدينة إسطنبول التركية، وحتديداَ 
ف��ي منطقة »ب��ي��رم ب��اش��ا«، الف��ت��ا إلى 

متيز املشروع وفخامة بنائه وروعة 
تصاميمه ومساحاته الواسعة وقربه 
من اخلدمات احليوية كامليترو وفورم 

إسطنبول الشهير، مشيرا إلى إمكانية 
دفع 50 في املئة مقدما، والباقي على 
أقساط على مدى 18 شهرا مع االستالم 

الفوري.
وأك��د قطوم على استمرارية نهج 
شركة رمياكس الدولّية العقارية في 
طرحها ملشاريع تتناسب م��ع جميع 
ش��رائ��ح املهتمني ب��ال��ع��ق��ار ال��دول��ي، 
ومؤكدا حرص الشركة التام على رسم 
استراتيجيات فاعلة وت��ق��دمي رؤى 
جديدة في الشأن العقاري دوم��اَ مثل 
إطاللتها القريبة جداَ ملشاريع عقارّية 
متمّيزة في السوق األملانية وذل��ك ملا 
في هذه األسواق من جاذبية واستقرار 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ط��ب��ي��ع��ة اخل��الّب��ة 
ومحاذاتها لدول مثل فرنسا وسويسرا 

والنمسا.

نظمه نادي العالقات الدولية 

Liberation Village في اجلامعة األميركية  »VIVA« ترعى معرض 
قامت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، مشغل 
االتصاالت األسرع منوا في الكويت، برعاية معرض 
“Liberation Village” في اجلامعة األميركية 
في الكويت، الذي نظمه نادي العالقات الدولية، في 

الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2017.
ومت خ��الل ه��ذا امل��ع��رض ال��س��ن��وي، ع��رض أب��رز 
اإلجنازات في التاريخ الكويتي منذ الستينات وحتى 
ما بعد عام 2000: فجناح حقبة الستينات متحور 
حول النفط والدستور الكويتي، والسبعينات حول 
الصندوق الكويتي للتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، 
والثمانينات حول اإلقتصاد وتألق متخب الكويت 

لكرة القدم، والتسعينات حول فترة التحرير.
وف��ي ه��ذه املناسبة، ق��ال السيد/ عبد ال���رزاق 
 :VIVA العيسى، مدير إدارة إتصاالت الشركات في
»لقد حرصنا على رعاية ه��ذا املعرض ال��ذي يلقي 
الضوء على وقائع تاريخية مميزة، ومينح الفرصة 
للطلبة ف��ي اجلامعة األميركية وزوار املعرض 
للتعرف ع��ن كثب على األح���داث األس��اس��ي��ة التي 

 VIVA سّطرت تاريخ الكويت الذهبي.«  وتواجدت
في املعرض من خالل جناح قدمت من خالله عروضاَ 
وباقات مخصصة لطلبة اجلامعة، كما قدم فريق 

عملVIVA مسابقات وحت��دي��ات مسلية ضمن 
احلملة التفاعلية التي أطلقتها الشركة مؤخرا، خّولت 

املشاركني الفوز بجوائز قّيمة.

املــخــيــزمي: هــدفــنــا مــن هـــذا الــعــمــل هــو إظــهــار كــل مــا هــو جــمــيــل فــي كــويــتــنــا احلــبــيــبــة وشــعــبــهــا املــبــدع

خالد قطوم
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