
خالل ورشة عمل نظمها احتاد شركات االستثمار

»كفيك«: الصناعة املالية الناجحة من الركائز األساسية لعمل االقتصاد
نظم مركز دراس��ات االستثمار لدى 
احت��اد شركات االستثمار وبالتعاون 
مع الشركة العاملية املشتركة للتدريب 
ورش���ة ع��م��ل للقياديني ف��ي ش��رك��ات 
االستثمار بعنوان “االلتزام الرقابي 
ل��ع��ض��و م��ج��ل��س اإلدارة” ف��ي قاعة 
السنبوك مببنى غرفة جتارة وصناعة 

الكويت.
و ق��دم ورش��ة العمل عبدالله نبيل 
السنان – رئ��ي��س القطاع التنفيذي 
– االل��ت��زام ال��رق��اب��ي ومكافحة غسل 
األم��وال في الشركة الكويتية للتمويل 

واالستثمار )كفيك(.
وقد بني عبدالله أن الصناعة املالية 
الناجحة هي إحدى الركائز األساسية 
لعمل االق��ت��ص��اد ف��ي ك��اف��ة ال��ب��ل��دان، 
وينطبق ذلك على الواقع االقتصادي في 

دولة الكويت.
 ولكي تتم إدارة العمليات املالية 
بطريقة جيدة، يجب أن تتم معامالتها 
من خالل األط��ر الرقابية والتعليمات 
وال��س��ي��اس��ات وال��ق��واع��د امل��وض��وع��ة، 
وتطبيق هذا املفهوم بشكل مثالي من 
قبل إدارة املؤسسة املالية، وأن جودة 
االلتزام بتطبيق القوانني ينعكس على 

جودة العمل في املؤسسة املالية.

 ثم أن التعامل مع متطلبات االلتزام 
الرقابي يجب ان يكون من بني املهارات 
األساسية الواجب توافرها لدى إدارة 
ك��ل م��ؤس��س��ة م��ال��ي��ة وأن توليها ما 
تستحقه من اهتمام وعناية مبا يكفل 
احلفاظ على السمعة وتقليل األخطار 

النمطية واستدامة الربحية.
وأوض��ح��ت ف��دوى دروي���ش – مدير 
ال��دع��م الفني وم��دي��ر م��رك��ز دراس���ات 
االستثمار بالوكالة بأن الورشة هدفت 
إلى تقدمي نظرة شاملة ملفهوم االلتزام 
الرقابي من خالل استعراض احملاور 

التالية: الصناعة املالية ومفهوم اجلهات 
االشرافية والرقابية واملنشآت ذاتية 
التنظيم ، أهمية وظيفة االلتزام الرقابي 
ومسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا ، آلية تفويض املسؤوليات واملهام 
في املؤسسات املالية ، إدارة مخاطر عدم 

االلتزام التي تتعرض لها املؤسسات 
املالية ، مفهوم وعناصر استقاللية 
إدارة االل��ت��زام في املؤسسات املالية ، 
معايير تعيني مسؤولي االل��ت��زام في 
املؤسسات املالية ومن اجلدير بالذكر 
أنه قد مت دعوة نخبة مميزة من رؤساء 
وأع��ض��اء مجالس إدارات واخل��ب��راء 
واالخ��ت��ص��اص��ي��ني ممثلني ملؤسسات 
مالية كويتية عريقة ولتبادل اآلراء 
وإث��راء النقاش واستعراض اخلبرات 
والتجارب وأفضل املمارسات في هذا 
املجال، كما مت ربط موضوع الورشة 
بواقع القطاع املالي واالستثماري وأهم 
القضايا املعنية في بيئة األع��م��ال في 

دولة الكويت.
وف��ي نهاية ورش��ة العمل مت تقدمي 
شهادات للمشاركني من الشركات اآلتية: 
شركة االستشارات املالية الدولية، إيفا، 
الشركة الكويتية للمقاصة، شركة 
الوطني كابيتال لالستثمار، شركة 
الصفاة لالستثمار، الشركة األول��ى 
ل��الس��ت��ث��م��ار، ش��رك��ة ع��م��ار للتمويل 
واإلج��������ارة، ش��رك��ة ك��وي��ت ب��ي��الرز 
لالستثمار املالي، شركة نور لالستثمار 
املالي، شركة املنار للتمويل واإلجارة، 

الشركة العربية لالستثمار.

جانب من ورشة العمل

أص����در امل��رك��ز امل��ال��ي ال��ك��وي��ت��ي “املركز” 
م��ؤخ��راً تقريراً يبرز أه��م امللفات االقتصادية 
واالستثمارية التي من شأنها أن تصيغ املشهد 
االقتصادي في دول مجلس التعاون اخلليجي 
خ��الل ال��ع��ام 2019. وت��ن��اول “املركز” بشكل 
خاص أربعة موضوعات ملنطقة مجلس التعاون 
اخلليجي في العام 2019، وهي أسعار النفط.. 
إل��ى متى يستمر ال��ت��راج��ع؟ وم��وج��ة صفقات 
االن��دم��اج واالس��ت��ح��واذ ف��ي القطاع املصرفي 
اخلليجي، والسندات اخلليجية: التوجه اجلديد، 
ومدى تنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وتوقع تقرير “املركز” أن تنمو اقتصادات 
دول مجلس التعاون اخلليجي بوتيرة الفتة في 
العام 2019. فمن املتوقع أن يصل معدل النمو 
لدول املنطقة إلى %3 في هذا العام. ومن املرتقب 
أن تكون لدولتي ُعمان والكويت الريادة من حيث 
منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي، بنسبة 
منو قدرها %5 و%4.1 خالل عام 2019 على 
التوالي. كما أن الكويت في وضع جيد من حيث 
املوازنة املالية التي من املتوقع أن متثل %12 من 

الناجت احمللي اإلجمالي في 2019.  
أسعار النفط

وأشار التقرير أن العام 2018 قد شهد تقلبات 
كبيرة في أسعار النفط وخاصة خالل النصف 
الثاني من العام، حيث وصل سعر برميل النفط 
86 دوالراً في أكتوبر 2018، قبل أن يتراجع 
ليغلق عند 60 دوالر للبرميل في نهاية العام. 
وتوقعت العديد من البنوك االستثمارية أن 

يتأرجح سعر النفط خالل عام 2019 بني 61 
إلى 73 دوالراً للبرميل. ورمبا يؤدي متديد فترة 
خفض اإلنتاج إلى تخفيف الضغط على أسعار 
النفط على امل��دى القصير. وم��ع ذل��ك، ال ت��زال 
احتمالية ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حدود 80 
دوالًرا بعيدة مع استمرار ارتفاع معدالت اإلنتاج 
في مناطق أخرى. ووفًقا لبيانات إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية، بلغ متوسط اإلنتاج األمريكي 
في عام 2018 قرابة 1.5 مليون برميل يومياً 
ف��وق مستويات العام 2017، وم��ن املرجح أن 
يتجاوز اإلنتاج األمريكي 12 مليون برميل يومياً 

بحلول منتصف العام 2019. 
صفقات االندماج 

وشهدت دول مجلس التعاون اخلليجي في 
اآلونة األخيرة ارتفاعاً في صفقات الدمج الكبرى، 
وخاصة في القطاع املصرفي. فقد أدى وجود عدد 
كبير من البنوك يفوق طاقة السوق عالوة على 
االنخفاض في معدالت الربحية نتيجة تراجع 
أس��ع��ار النفط إل��ى ظهور احل��اج��ة امللحة إلى 

االندماجات. فمن شأن االندماج أن مينح البنوك 
ق��درة أفضل لتسعير منتجاتها وخدماتها مع 
تخفيف الضغط على تكاليف التمويل. كما يساعد 
في تعزيز العمليات املصرفية مع توسيع نطاق 
احلضور اجلغرافي لتلك املؤسسات املصرفية. 
وك��ان االن��دم��اج ب��ني بنك اخلليج األول وبنك 
أبوظبي الوطني بدايًة لسلسلة من عمليات الدمج 
داخل القطاع في دول مجلس التعاون اخلليجي. 
ومن املتوقع أن تؤدي صفقة اندماج كبرى أخرى 
بني بيت التمويل الكويتي والبنك األهلي املتحد 
إلى تأسيس أكبر مصرف إسالمي في الكويت 

وثاني أكبر مصرف إسالمي في منطقة اخلليج. 
السندات اخلليجية

أعلن جي بي مورغان عن إدراج سندات دول 
مجلس التعاون اخلليجي في مؤشر سندات 
األسواق الناشئة اعتباراً من يناير 2019. وعند 
اإلدراج، من املتوقع أن يكون للسندات اخلليجية 
وزن نسبته %13.8، بينما تتمتع اململكة العربية 
السعودية بأعلى نسبة بحوالي %3.1. ومن 

املتوقع أن يكون لسندات الكويت نسبة أقل 
من %1. بينما ميكن أن تتراوح االستثمارات 
السلبية من خالل صناديق تتبع املؤشرات ما 
بني 30 مليار دوالر إلى 45 مليار دوالر أو حوالي 
%30 من قيمة اإلصدار السيادي اخلليجي. وقد 
يساعد إقبال املستثمرين بعد اإلدراج في خفض 
الفوارق السيادية لسندات دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وق��د أص��درت دول مجلس التعاون 
اخلليجي مجتمعة ما يشكل إجماليه ربع جميع 
الديون اجلديدة التي باعتها األس��واق الناشئة 
في السنوات الثالث املاضية. وتبلغ حالياً حصة 
دول مجلس التعاون اخلليجي حوالي %14 من 
إجمالي رصيد الديون املعلقة. ويساهم إدراج بنك 
جي بي مورغان للسندات في املؤشر في اتساع 
قاعدة املستثمرين، وقد يؤدي إلى زيادة سيولة 
السندات والصكوك اخلليجية. ومن شأن النهج 
املتنوع اخلاص باملؤشر، الذي يقلل من وزن أكبر 
اجلهات املصدرة نسبًة إلى املبلغ املستحق، أن 
يعود بالفائدة على االقتصاد الكويتي. وميكن 
أن تصل التدفقات إل��ى ما يقرب من %50 من 
السندات اخلارجية املعلقة ف��ي الكويت. كما 
سوف يكون لكبار الدول املصدرة للسندات، مثل 
اململكة العربية السعودية وقطر، حصة أصغر 

نسبياً من نسبة الديون غير املسددة. 
اقتصادات اخلليج

وأض��اف التقرير أن دول مجلس التعاون 
اخلليجي قد بذلت جهوداً كبيرة بغية حتقيق 
اإلصالح االقتصادي وزيادة معدالت االستثمار 
لتحسني مستواها في مؤشر التنافسية. وتعمل 

دول البحرين والكويت وقطر والسعودية 
واإلم����ارات على تطبيق سياسات تستهدف 
اإلسراع بإيقاع إجراءات بدء النشاط التجاري. 
وحازت الكويت على املرتبة السابعة عاملياً وفق 
تصنيف البنك الدولي جلهة س��داد الضرائب 
وذل��ك ف��ي تقرير األع��م��ال اخل��اص بالكويت. 
وحتتضن املنطقة مجموعة من االقتصادات 
األش��د تنافسية عاملياً، مثل اإلم���ارات وقطر 
والسعودية، التي حتتل املراتب 17 و 25 و 
30 على التوالي بني 137 دول��ة وف��ق مؤشر 
التنافسية العاملي. وف��ي ظل تنامي شريحة 
الشباب في دميوغرافية سكان دول مجلس 

التعاون اخلليجي، أضحى العمل على خلق 
ف���رص ع��م��ل ف��ي ن��ط��اق ال��ق��ط��اع اخل���اص أم��ر 
حتمي لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة. وتعد 
بيئة االقتصاد الكلي وكفاءة سوق العمل من 
أهم املجاالت التي ال ي��زال على حكومات دول 
اخلليج ب��ذل املزيد من اجلهود لالرتقاء بها، 
فيمكن االرتقاء بالكفاءة واإلنتاجية من خالل 
اخلصخصة املستمرة، واحل���د م��ن العوائق 
التنظيمية أمام الشركات، وجعل بيئة األعمال 
أك��ث��ر ترحيبا وج��ذب��اً لالستثمار األجنبي 
املباشر وأكثر مالءمة لنمو الشركات الصغيرة 

واملتوسطة.

3 باملئة توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي بنحو 

2019 4.1 باملئة النمو املتوقع للناجت احمللي الكويتي في  »املركز«: 

»الصندوق الكويتي للتنمية« 
يوقع اتفاقية قرض مع »بيليز«

بـ6  ماليني دينار
وقع الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية اتفاقية قرض 
مع دول��ة بيليز بقيمة ستة ماليني 
دينار كويتي )نحو 4ر20 مليون 
دوالر أمريكي( لالسهام في متويل 

مشروع طريق كراكول.
وق����ال )ال���ص���ن���دوق( ف��ي بيان 
صحفي أم��س  الثالثاء إن املشروع 
يهدف إلى دعم التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في بيليز عبر توفير 

طريق مرور صالح لالستخدام طوال العام وذلك الحتواء املنطقة بغابات شبه 
استوائية في محافظة كايو التي تقع في اجلزء الغربي من وسط البالد.

وأضاف أن املشروع يستهدف حتسني خدمات نقل الركاب والبضائع وتسهيل 
الوصول إلى أماكن العمل واخلدمات االجتماعية خصوصا لسكان املدن والتجمعات 
السكنية املقامة في مواقع مختلفة على امتداد مسار الطريق فضال عن حتفيز 

االستثمار والسياحة لدى املنطقة.
وأوضح أن املشروع يشمل أعمال الصرف على جانبي الطريق وتوفير قنوات 
تدفق بأبعاد مناسبة عالوة على إنشاء 14 جسرا جديدا من اخلرسانة املسلحة 

لتحل محل الهياكل القدمية.
وذك��ر أنه بتوقيع هذه االتفاقية يكون الصندوق قد قدم حلكومة بيليز ستة 
قروض إذ سبق وأن قدم خمسة قروض بلغت قيمتها االجمالية 8ر12 مليون دينار 
)نحو 42 مليون دوالر( إضافة إلى ثالث معونات فنية بلغت 478 ألف دينار )نحو 

5ر1 مليون دوالر(.
ووقع إتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي نائب املدير العام مروان 
الغامن في حني وقعها عن حكومة بيليز رئيس ال��وزراء بالوكالة ووزي��ر املالية 

باتريك فابر.

2019 في أولى الفعاليات التوعوية لعام 

»أسواق املال« تستعرض  عرض الشراء 
اجلزئي واالنسحاب منه

افتتحت هيئة أس���واق امل��ال أمس  
الثالثاء فعاليات برامجها التوعوية 
ل��ع��ام 2019 م��ن خ��الل إق��ام��ة أول��ى 
ورش العمل التوعوية لهذا العام، 
وذلك في قاعة االجتماعات الكائنة في 

مقرها ببر ج احلمراء.
ه���ذا، وق��د تناولت ال��ورش��ة التي 
قدمتها إدارة االن��دم��اج واالستحواذ 
ممثلًة “حنان عبد اجلليل الغربللي” 
م��دي��ر إدارة االن��دم��اج واالس��ت��ح��واذ 
في الهيئة و “فهد سعود الصبيح” 
مدير دائ��رة اإلس��ت��ح��واذ، موضوعها 
امل��خ��ص��ص ل��ن��ق��اش “ أح��ك��ام ع��رض 
ال��ش��راء اجلزئي” م��ن م��ح��اور ع��دة، 
بدأتها بتعريف عرض الشراء اجلزئي 
وبيان طبيعته، لتنتقل الحقاً للحديث 
عن ش��روط ه��ذا العرض وضوابطه 
وأحكامه، قبل أن تسهب في إيضاح 
إجراءات تنفيذ عرض الشراء اجلزئي 

ومراحله.
ح���االت وم��ح��ددات تعديل عرض 

ال��ش��راء اجل��زئ��ي واالن��س��ح��اب منه 
نالت بدورها حيزاً واسعاً من الشرح 
والنقاش، قبل أن تنتقل الستعراض 
تفاصيل الرسوم املترتبة على التقدم 
ب��ه��ذا ال���ع���رض، أم���ا اجل����زء األخ��ي��ر 
م��ن ال��ورش��ة فقد خصص للرد على 
استفسارات املشاركني واإلجابة على 
تساؤالتهم التي تناولت جوانب عدة 

متصلة مبوضوعها.
وفي إطاٍر متصل مبوضوع الورشة 
أي��ض��اً، جت��در اإلش���ارة إل��ى مشاركة 
مم��ث��ل��ني آخ��ري��ن للهيئة ف��ي إدارة 
نقاشاتها وهما: “خالد الفهد” مدير 
دائ��رة ال��دراس��ات والتشريع – إدارة 
ال��دراس��ات القانونية، و” ف��ؤاد وليد 

العتيقي” ممثالً عن مكتب التوعية.
وهيئة أس��واق املال إذ تفتتح بتلك 
ال��ورش��ة برامجها التوعوية للعام 
احلالي كما أسلفنا، اليفوتها أن تعلن 
عن توجهها الستكمال تنفيذ برامجها 
التوعوية املعتادة خالل العام احلالي 

ليعقب تنفيذ الورشة احلالية تنظيم 
راب��ع املؤمترات السنوية للهيئة في 
الثالث والعشرين من يناير احلالي 
و الذي يحمل عنوان “تطوير أسواق 
املال من خالل املبادرات اإلقليمية” و 
املقرر عقده في قاعة بدرية بفندق و 
منتجع جميرا بشاطئ املسيلة، وكذلك 
توجهها لتنفيذ م��ب��ادراٍت توعوية 
جديدة سيتم اإلعالن عن تنفيذها تباعاً 
بالتزامن مع انتهاء مراحل اإلع��داد 
لكٍل منها. وأخيراً، فإن هيئة أسواق 
إذ تتقدم من كافة املعنيني بأنشطتها 
بأجمل تبريكاتها لهم مبناسبة العام 
اجلديد ومباشرة نشاطها التوعوي 
ذي ال��ص��ل��ة ب��ج��م��ه��ور املستثمرين 
واملهتمني، فإنه يسرها أن ترحب بكافة 
استفساراتهم واقتراحاتهم بشأن 
مختلف جوانب أنشطتها على وجه 
العموم، وأنشطتها التوعوية بصورٍة 
خ��اص��ة، وال��ت��ي متثل أح��د املقومات 

الرئيسة لنجاحها املأمول.  
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 2019 فـــــــــي  لــــــلــــــكــــــويــــــت  املـــــــالـــــــيـــــــة  املــــــــــــوازنــــــــــــة 
احملـــــلـــــي الــــــــــنــــــــــاجت  مــــــــــن  بـــــــاملـــــــئـــــــة   12 ســـــتـــــمـــــثـــــل 

أســــــــعــــــــار الـــــنـــــفـــــط وصــــــفــــــقــــــات االنــــــــــدمــــــــــاج أهـــــم 
2019 خــــــــــــــالل  االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة  املـــــــــلـــــــــفـــــــــات 

الــــــكــــــويــــــت بـــــاملـــــرتـــــبـــــة الـــــســـــابـــــعـــــة عــــــاملــــــيــــــًا وفــــقــــا 
لـــــلـــــبـــــنـــــك الــــــــــدولــــــــــي جلــــــهــــــة ســــــــــــــداد الــــــضــــــرائــــــب

»مارينا الكويت«  ينّظم احلفل 
السنوي الترفيهي ملوظفيه

أق��ام فندق مارينا الكويت مؤخراً 
احلفل السنوي الترفيهي ملوظفيه في 
قاعة الشيخة سلوى صباح األحمد، 
بهدف تعزيز أواص��ر العالقات التي 
جتمعهم واالح��ت��ف��ال بنجاحهم على 
ال��ص��ع��ي��دي��ن ال���ف���ردي وامل��ؤس��س��ي، 
وتفانيهم امل��ت��واص��ل ومساهماتهم 
الكبيرة ف��ي حتقيق نتائج الفتة في 
الفندق. وحضر احلفل الفريق اإلداري 

للفندق واملوظفني.
وبهذه املناسبة، ق��ال نبيل حمود، 
مدير عام فندق مارينا الكويت: “أتوجه 
ب��أح��ّر التهاني جلميع امل��وظ��ف��ني في 
فندق مارينا الكويت، وأثّمن جهودهم 
التي بذلوها خالل العام املاضي 2018 
وتفانيهم في العمل ليضعوا بصمتهم 
في ازدهار الفندق. وأشجع اجلميع على 
االرت��ق��اء بأهدافهم وتعزيز جهودهم 
واالستمرار بالتزامهم لتحقيق أرفع 

مستويات التميز”.
وت��ض��م��ن احل��ف��ل امل��ل��يء بالبهجة 
وال��س��رور توزيع جوائز ضمن فئات 
متنوعة شملتجائزة موظف الشهر، 
وم��وظ��ف ال��ع��ام، واخل��دم��ة الطويلة، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أف��ض��ل م��ش��رف للربع 

الرابع، وأفضل مشرف للعام.
ك��م��ا مّت ت��وزي��ع ج��وائ��ز إض��اف��ي��ة 
تضمنت ج��ائ��زة ال��ص��دق، وج��ائ��زة 
االستدامة، وجائزة اإلنتاجية، وجائزة 
أف��ض��ل م��وظ��ف يتمتع ب���روح العمل 

اجلماعي، وكذلك جائزة التفاني للعام.
وش��م��ل��ت احل��ف��ل��ة ذات ال��ط��اب��ع 
ال��ب��وه��ي��م��ي م��ج��م��وع��ة م��ن األنشطة 
الترفيهية والتفاعلية التي شارك فيها 
احل��ض��ور، مب��ا ف��ي ذل��ك ع��روض حية 
وم��س��اب��ق��ات ومت ت��وزي��ع ال��ع��دي��د من 
الهدايا، وانتهى احلفل بتقدمي بوفيه 

العشاء.

نبيل حمود يتوسط موظفي مارينا الكويت

متحدثون في الفعالية

السبيعي:»ماسبي« توّسع 
استثماراتها.. والسوق الكويتية

واعدة بالنمو االقتصادي
أعلنت مجموعة ماسبي الكويتية عن 
توقيع عقد وكالة حصرية مع سلسلة 
ChuckeCheese مل��راك��ز العائلة 
للترفيه وامل��ط��اع��م االم��ري��ك��ي��ة تقوم 
مبوجبها بافتتاح خمسة أفرع للعالمة 
التجارية في الكويت واثنني في البحرين 
حتى عام 2023. وتفوق قيمة االستثمار 
في هذا املشروع أكثر من مليون دينار 

كويتي.
وجت���در اإلش����ارة ال���ى أن العالمة 
التجارية االمريكية ق��د دخلت سوق 
الشرق األوسط للمرة األولى في السوق 
السعودية حيث تنتشر أفرعها في أكثر 
من 40 منطقة عبر أرجاء اململكة، وتعتبر 
الكويت هي ثاني أسواقها في املنطقة 
كسوق واع��دة للنمو نسبة لالستقرار 
االقتصادي الذي تشهده البالد ما يضمن 

عائدا مجزيا على االستثمار. 
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، حت���دث أحمد 
السبيعي، الرئيس التنفيذي للعمليات 
ف��ي مجموعة ماسبي ق��ائ��ال: “يسرنا 
اليوم أن تتوسع املجموعة في قطاع 
الترفيه العائلي بعد أن حققت إجنازات 
متميزة في قطاع البناء واملجوهرات 
واملطاعم أسفرت عن اثراء هذه القطاعات 
والنمو فيها. وبناء عليه، آثرنا التنويع 
ف��ي عملياتنا ف��ك��ان��ت االت��ف��اق��ي��ة مع 
Chucke Cheese، العالمة االمريكية 
العاملية للترفيه العائلي،تؤمن مراكز 
ترفيهية لكافة أفراد العائلة حيث تتميز 
باملساحات الكبيرة التي متتد فوق أكثر 
من 1000 متر مربع وتتضمن أكثر من 
200 لعبة ترفيهية وذلك وفق اسعاء 
تنافسية تناسب كافة امليزانيات”. 
وأض���اف: “أن س��وق الترفيه العائلي 
يشهد منوا في السوق الكويتية نسبة 
لإلقبال الكثيف عليه من قبل العائالت 
الطامحة ال��ى خدمات ترفيهية عالية 
اجل����ودة وف���ي ال��وق��ت نفسه تناسب 

قدراتهااالنفاقية”.
وخ��ت��م السبيعي أن���ه م��ن املتوقع 
أن ي��ب��ص��ر ال���ن���ور ال���ف���رع األول من 
ChuckeCheese، في الربع الرابع من 
العام احلالي حيث تعمل املجموعة حاليا 
على اختيار املوقع املناسب، ويلي ذلك 
فترة التوسع وافتتاح االف��رع املتبقية 

تدريجيا على مدى خمس سنوات.
 ،ChuckeCheese الى ذلك، يتميز
بتأمينه ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات العائلة 
الترفيهية حتت سقف واح��د وتتضمن 
األلعاب الترفيهية املتنوعة، الشخصيات 
ال��ك��رت��ون��ي��ة ب���اإلض���اف���ة ال����ى ت��أم��ني 
امل��ش��روب��ات وامل��أك��والت عبر مطعمه 
اخل��اص وه��و بذلك يعتبر أول مركز 
ترفيهي في الكويت يشكل محطة واحدة 
لترفيه العائلة. كما يقدم املركز نظام 
أم��ان عالي اجل��ودة ليمنح األه��ل راحة 
بال على سالمة أبنائهم بينما يقضون 
أوقاتا ممتعة ومرحة. هذا ويقدم املركز 
الترفيهي الريادي أيضا، برامجا خاصة 
ألع��ي��اد امل��ي��الد وامل��ن��اس��ب��ات اخلاصة 

باألطفال.

أحمد السبيعي


