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في اطار حملة التطوير والتحديث 
والصيانة العامة التي تشهدها شركة 
الس���ياحية في جميع  املشروعات 
مرافقه���ا والتي ب���دأت منذ توقيع 
عقد الشركة اجلديد مع أمالك الدولة 
والذي مبوجبه تقوم بإدارة وتشغيل 
وصيانة املراف���ق اململوكة للدولة، 
اعلن نائب رئي���س مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة املشروعات 
الس���ياحية خالد الغامن عن دخول 
ابراج الكويت احد مرافق الشركة الى 
مراحل متقدمة من عمليات التطوير 
والتحديث والصيانة الشاملة، مشيرا 
الى ان ذلك التطوير يأتي في سياق 

االهداف الرئيسية واالستراتيجية االساسية التي أوالها 
مجلس ادارة الشركة اهمية كبرى والتي تتمحور في 

تطوير وصيانة مرافق الشركة بالكامل.
وأضاف الغامن ان العديد من مرافق الشركة لم تشهد 

عمليات تطوير وصيانة كاملة منذ فترة.
موضحا ان تلك العمليات الهدف منها اطالة كفاءة 
املرافق التشغيلية باالضافة الى مواكبة التكنولوجيا 
احلديثة واالستفادة منها بشكل مباشر ورئيسي وفي 
نفس الوقت لكي تتناس���ب مع ال���ذوق العام لزوار 
ورواد تلك املرافق استمرارا للتواصل معهم وحتقيقا 
ألهداف الشركة، واشار الغامن الى ان عمليات التطوير 
والتحدي���ث والصيانة التي تتم ف���ي ابراج الكويت 
تش���مل االبراج الثالثة، وتتم فيها عمليات الصيانة 
من الداخل واخلارج، وان هذه العمليات اخذت اشكاال 
وأوضاعا متقدمة بدأت بتركيب احلماية احلديدية في 
البرج االوسط وتنظيف وصبغ فتحات االضاءة ببرج 
الكهرباء االصغر ثم تنظيف وصيانة املستوى السفلي 

لنفس الب���رج، ومت بعد ذلك اعمال 
الصبغ والصيانة اخلارجية بالبرج 
الرئيسي من اخلارج ومن ثم تنظيف 
الفتحات املوجودة بنفس البرج، هذا 
وقد بدأنا بأعمال الصيانة والتنظيف 
للصحون املوجودة بجسمي البرجني 
االكبر واالوسط وبعد االنتهاء من 
اعمال الصيانة اخلارجية س���يتم 
البدء في اعمال الصيانة داخل البرج 
الرئيسي الذي يحوي املطاعم وكرة 

املشاهدة.
الش���ركة  وتاب���ع: وقد رصدت 
ميزاني���ة تغط���ي ه���ذه التكاليف 
لصيانة ابراج الكويت وتطويرها، 
وقال الغامن: تأتي اهمية تطوير ابراج الكويت نظرا 
ملكانتها بالنسبة للكويت والكويتيني لكونها صرحا 
حضاريا يعبر عن نهضة الكويت احلديثة وش���عارا 
سياحيا مميزا في منطقة اخلليج العربي، وال شك انها 
تعبر عن شموخ وكرامة هذا الشعب الذي ظل صامدا 

في أصعب الظروف.
واكد الغامن ان عمليات التطوير والصيانة ستشمل 
العديد من مرافق الشركة طبقا خلطة موضوعة من 
قبل مجلس االدارة، موضحا ان عام 2010 سيش���هد 
العديد من النقالت النوعية املميزة لشركة املشروعات 

السياحية ومرافقها املنتشرة في ارجاء الكويت.
اجلدير بالذكر ان ابراج الكويت تس���تقبل زوارها 
وضيوفه���ا وضيوف الكويت صباحا ومس���اء على 
بوفيهات الفطور والغداء والعش���اء ولم يتأثر اقبال 
الزوار والضيوف بأعمال الصيانة اجلارية حاليا بأبراج 
الكويت نظرا ألنها تتم في اجلسم اخلارجي لالبراج، 

الصيانة للبرج األوسطوسيأتي التطوير الداخلي الحقا في مراحل أخرى. جانب من األعمال اخلارجية

جهد ومثابرة إلطالة الكفاءة

تطوير أحد املرافق

عمليات تنظيف

صيانة ألحد األبراج

خالد الغامن

الغانم: مراحل متقدمة في تحديث وتطوير أبراج الكويت
ضمن الخطة اإلستراتيجية لتطوير مرافق المشروعات السياحية


