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مع شركة المد األخضر للتجارة العامة والمقاوالت

»المشروعات السياحية« وّقعت عقد إنشاء 91 مرسى 
جديداً بمنتزه الخيران بقيمة 5.387 ماليين دينار

وقعت شركة املشروعات الس���ياحية صباح امس 
عقد انشاء 91 مرسى جديدا مبنتزه اخليران مع شركة 
املد االخض���ر للتجارة العامة واملقاوالت، وبلغت قيمة 
العقد 5.387 ماليني دينار، ومثل ش���ركة املش���روعات 
السياحية في توقيع العقد رئيس مجلس االدارة الشيخ 
دعيج املالك ومثل شركة املد االخضر املنفذة للمشروع 

فريد السابج.
من جهته، صرح رئيس مجلس االدارة الشيخ دعيج 
املالك لوسائل االعالم بأن هذا املشروع وغيره من املشاريع 
اتت برغبة من صاحب الس���مو االمير الش���يخ صباح 
االحمد وسمو ولي عهده االمني، ومت عرضها على سموه، 
كما مت عرض املشروع ومشاريع اخرى مستقبلية على 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وبارك 
اجلميع للمشاريع واثنوا على سعينا الدائم وراء مثل 

هذه املشاريع.

واضاف انه كان من املفترض البدء في هذا املشروع 
منذ العام 2007، لكن الدورة املستندية الخذ موافقات 
اجلهات احلكومية تسببت في تأخير البدء في املشروع 

الى هذا اليوم.
وافاد بأن من ضمن اخلطة املستقبلية للشركة انشاء 
117 مرسى جديدا مبنتزه العقيلة ولدينا دراسة لتطوير 

اجلزيرة اخلضراء.
مش���يرا الى انه قد مت االنتهاء من جتديد وتطوير 
اربعني شاليها مبنتزه اخليران وجار العمل على تطوير 
اربعني شاليها اخرى باملنتزه نفسه، ولدينا اآلن مشروع 
انش���اء وتوسعة 71 شاليها عائما مبنطقة بنيد القار، 
وايضا مت توقيع عقد لتطوير جميع املراسي التابعة 

للشركة.
وقال املالك ان مبالغ تطوير وانشاء جميع املشاريع التي 
مت ذكرها هي من اموال شركة املشروعات السياحية، وهي 

ثمرة ارباح مرافق الشركة السياحية والترفيهية.
وتوجه املالك بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الذي امر بسرعة االنتهاء من اخذ موافقة اجلهات احلكومية 
للبدء باملش���روع، وتوجه بالشكر ايضا لوزير املالية 
الذي س���عى جاهدا لتذليل كل العقبات ملشاريع شركة 

املشروعات السياحية.
بدوره، صرح نائب رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب لشركة املشروعات السياحية خالد الغامن بأن 
الشركة في الفترة املقبلة ستشهد نقلة نوعية مبشاريعها 
بعد اخذ جميع املوافقات احلكومية، وسنراعي بخططنا 

املستقبلية فئة ذوي االحتياجات اخلاصة.
كما اثن���ى الغامن على اجلهود الت���ي يبذلها رئيس 
مجلس االدارة الش���يخ دعيج املالك للحصول على كل 
التسهيالت االدارية للشركة، مؤكدا ان الشركة ستصل 

الرقى مستويات اخلدمة بوجود الشيخ دعيج املالك.

المالك:  الدورة المس�تندية أخّرت البدء بالمشروع وسنقوم بإنشاء 117 مرسى جديداً في منتزه العقيلة

جارٍ تطوير 40 شاليهاً وإنشاء وتوسعة 71 شاليهاً عائماً في منطقة بنيد القار وتطوير مراسي الشركة

)محمد ماهر(الشيخ دعيج املالك وخالد الغامن وفريد السابج خالل توقيع العقودتبادل العقود بني »املشروعات السياحية« وشركة املد األخضر

األمطار أغرقت بر الرتقة

السيول أغرقت املخيمات

بر الرتقة غرق في السيول

التقطت عدس���ة أحد موظفي وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( مجموعة من الصور في منطقة 
بر الرتقة شمال الكويت )حوالي 130 كيلومترا 

من مدينة الكويت(.
وتنقل هذه الصور السيول الهائلة واخلباري 

الت���ي تكونت بعد أمطار ي���وم االثنني املاضي 
الغزيرة والبرد )البردي(، التي اغرقت املخيمات 
ومواقع رعاة املاشية واالبل هناك، حيث نتج 
عنها غرق ووفاة الكثير من املاش���ية والطيور 

وحيوانات البر.


