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«املشروعات السياحية»: إستراتيجية جديدة الستعادة العصر الذهبي للسياحة
ندى أبو نصر

كشف الرئيس التنفيذي 
لشركة املشروعات السياحية 
املــرزوق مــع  عبدالوهــاب 
أعضــاء مــن فريــق اإلدارة 
عن اإلســتراتيجية اجلديدة 
للشركة في التحول لتصبح 
شــركة رائــدة فــي مجــال 
الســياحية والترفيــه فــي 

الكويت.
جــاء ذلــك فــي مؤمتــر 
صحافــي عقــد فــي أبــراج 
الكويت أوضــح خالله عبد 
املــرزوق اخلطوط  الوهاب 
العريضــة خلطط ومســار 
التحول الســتعادة وإحياء 
الذهبي للســياحة  العصــر 
في الكويت، وسعي الشركة 
لتكون مــن أهــم املطورين 
واملشــغلني لقطــاع الترفيه 
العائلــي محليــا وإقليميا. 
وتأتــي هذه االســتراتيجية 
لتعبر عن أكبر خطوة حتول 
طموحة تطلقها الشركة عبر 
تاريخها الذي يزيد على ٤٠ 
سنة، وذلك عبر وضع خطط 
قوية إلعادة تطوير وحتديث 

١١ مشروعا رئيسيا لديها.
املرزوق لوسائل  وصرح 
اإلعــالم قائــال: «إننا نرســم 
اليوم مســارا جديا وندشن 

املدروســة  بوجــود اخلطط 
واملعــدة جيــدا، وباحلصول 
على املوافقة لزيادة رأس املال 
بقيمة ٢٥٠ مليون دينار كويتي 
من الهيئة العامة لالستثمار»، 
مضيفا أن الشركة تسعى من 

منوذجا يحتذى به في عمليات 
التحول الناجــح في القطاع 

العام.
وزاد أن هذه االستراتيجية 
تتوافــق مع رؤية ٢٠٣٥ من 
خالل التركيــز على تطوير 

التعــاون وإشــراك  لتقويــة 
أصحــاب املصلحــة لتعزيــز 
الشــراكات الناجحة للجميع، 
والعمــل على تغيير االنطباع 
العــام وإعادة بناء الثقة. وقد 
قامت الشركة، باعتماد ثقافة 
مبنيــة علــى األداء، بإعــالن 
قيمهــا اجلديدة وهــي العمل 
بفخر، الناس كمحور اهتمام، 
الشــمولية، االبتــكار، اإلبداع 

واحترام الثقافة احمللية.
 كما كشــفت الشــركة عن 
خطط لتطوير أحد عشر مرفقا 

خالل تقدمي خدماتها السياحية 
والترفيهية اجلديدة واملتوافقة 
مــع رؤيتنا إلحيــاء العصر 
الذهبــي للســياحة إلى لعب 
دور رائد في االرتقاء بالبنية 
السياحية في الكويت، لتكون 

الرأســمال البشري وتعزيز 
التنويع االقتصادي.

وتتمحور هذه االستراتيجية 
حول معادلة جديدة يكون كل 
فرد من املجتمع مركز اهتمامها 
وذلك انطالقا من سعي الشركة 

رئيســيا لديها في ٥ قطاعات 
الترفيهية  املنتزهات  تشــمل 
العائليــة، قطــاع الضيافــة، 
األندية والشواطئ، استراحات 
الطــرق الســريعة ومراســي 

الواجهات البحرية.
عــن  الشــركة  وأعلنــت 
خططها لتطوير ثالثة مشاريع 
حيوية لديها كمرحلة أولى في 
اســتراتيجتها اجلديدة وهي 
اســتراحة النويصيب، نادي 
رأس األرض وشاطئ املسيلة.
أمــا املرحلــة الثانيــة من 
خطة التطوير فتشمل مرافق 
أخــرى مثل منتزه الشــعب، 
منتزه جنوب الصباحية، نادي 
اليخوت في الساملية، استراحة 
العبدلي، اســتراحة الساملي، 
شاطئ العقيلة، منتزه اخليران، 

ومنتزه جليب الشيوخ.
وستســاهم هذه املشاريع 
اجلديــدة فــي إحــداث تأثير 
اجتماعي واقتصادي إيجابي 
فــي الكويت من خالل تطوير 
الرأسمال البشري، خلق فرص 
عمــل وزيــادة الطلــب علــى 

السياحة.
هــذه  تطويــر  وســيتم 
املشاريع واملرافق وفق خطة 
ماليــة مســتدامة مبنية على 
الدقيــق وعلــى  التخطيــط 

دراسات اجلدوى املالية.

كشفت عنها وتتضمن تطوير وحتديث ١١ مشروعاً بعد املوافقة على زيادة رأسمالها بقيمة ٢٥٠ مليون دينار من الهيئة العامة لالستثمار

متابعة من احلضور وممثلي وسائل اإلعالم للمؤمتر الصحافي جانب من احلضور

عبدالوهاب املرزوق ورغدة الهرمي وأحمد اجلوعان وعبداهللا اجلعفرالرئيس التنفيذي لشركة املشروعات السياحية عبدالوهاب املرزوق متحدثا خالل املؤمتر الصحافي (ريليش كومار)

عصرا جديدا للقطاع السياحي 
الكويــت.  والترفيهــي فــي 
وسنقوم وفق استراتيجيتنا 
اجلديدة بالسعي إلحداث منو 
وتوسع مدروسني، وتطوير 
وحتديــث جوهــري ونوعي 
للمرافــق احلاليــة، إضافــة 
لتنويع أصولنا لكي نتمكن من 
تقدمي خدمات عاملية املستوى 

لكل فرد في الكويت».
وتابع: إن «االستراتيجية 
اجلديدة تتميز بأنها طموحة 
وقابلــة للتحقيــق واإلجناز 

املرزوق: املشاريع اجلديدة ستساهم في إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي في الكويت عبر تطوير رأس املال البشري وخلق فرص عمل وتعزيز التنويع االقتصادي

اإلستراتيجية تتوافق مع رؤية ٢٠٣٥ وتقوم على خطة مالية مستدامة مبنية على التخطيط الدقيق

الشركة تسعى لتكون من أهم املطورين واملشغلني لقطاع الترفيه العائلي محليًا وإقليميًا
نسعى إلحداث منو وتوسع مدروسني وتنويع أصول الشركة لتقدمي خدمات عاملية املستوى

«طالب العلم» توّزع ٢٠٠ حقيبة مدرسية لأليتام
اســتقبلت جلنة طالب العلــم التابعة 
جلمعيــة النجاة اخليرية العام الدراســي 
اجلديــد بتوزيع احلقيبة املدرســية لعدد 
٢٠٠ طالــب علم يتيم يدرســون مبختلف 

املراحل الدراسية داخل الكويت.
وتقــدم مدير اللجنــة خالــد الكندري 
بشكر احملسنني وأصحاب األيادي البيضاء 
ملساهمتهم في دعم مشاريع اللجنة املميزة، 
مؤكدا أن تبرعاتهم كانت سببا في إدخال 
البهجة والســعادة علــى الطلبــة األيتام 
وذويهم وســاهمت بشكل فعال في تعبيد 
طريق العلم أمام املعسرين، ونشر النور 
والعلوم واآلداب، ومحــو اجلهل واألمية، 
وتعزيز التكافل االجتماعي. وفيما يتعلق 
مبشــروع سداد الرســوم الدراسية للعام 
الدراسي اجلديد، أوضح الكندري أن جلنة 
طالب العلم تهدف خالل هذا العام الدراسي 
اجلديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى مســاعدة أكثر من 
١٢٠٠ طالب، مشــيرا إلــى أن اللجنة تكفل 

دراسيا ٣٥٠ يتيما داخل الكويت.
وأضاف: تقوم اللجنة بدراســة طلبات 
املســاعدة الــواردة إليها والتأكــد منها ثم 
ترتيبها وفق األشــد حاجــة، وبعدها يتم 

دفع الرسوم الدراسية للمدرسة التي يدرس 
بها الطالب من خالل «شيك» ويتم توثيق 
املساعدات مع مراعاة خصوصية وكرامة 

الطالب املستفيدين.
وأشار الكندري إلى أنها تبلغ ٣٧٩ د.ك 
للمرحلة االبتدائيــة، و٤٥٠ د.ك للمرحلة 
املتوســطة، و٦١٣ د.ك للمرحلة الثانوية. 
للتبــرع واملســاهمة للجنة طالــب العلم 
االتصــال على رقــم ١٨٠٠٠٢ أو زيارة مقر 

اللجنة مبنطقة الروضة.

جانب من عملية توزيع احلقائب املدرسية

مجموعة الشايع تشارك في حملة تنظيف الشواطئ 
مبناسبة اليوم العاملي للتنظيف

نّظمت مجموعة الشايع في 
عــدد من الــدول التي متارس 
فيها نشاطا اقتصاديا، حملة 
تطوعية لتنظيف الشــواطئ 
بهدف حتسني البيئة البحرية 
واحلفــاظ عليهــا خاليــة من 
القمامــة، وذلــك مبناســبة 
العاملــي للتنظيــف.   اليــوم 
وفي الكويت، انضمت سفيرة 
الواليات املتحدة لدى الكويت 
ألينا رومانوسكي إلى صالح 
الشايع ومجموعة من موظفي 
الشايع في جهودهم لتنظيف 
شــاركت  دســمان.  شــاطئ 
املبادرة  املجموعــة في هــذه 
البيئية العاملية الطموحة من 
خالل تنظيم حمالت وأنشطة 
لتنظيف الشواطئ والسواحل 
البحريــة فــي بعــض دول 
املنطقة. وتهدف هذه احلمالت 
إلــى رفــع مســتوى الوعــي 
البيئــي وضــرورة احملافظة 
البحريــة،  الســواحل  علــى 
وتسليط الضوء على املشاكل 
والتهديدات التي تتعرض لها 
البيئة البحرية، مما يسهم في 
احلفاظ علــى توازنها البيئي 
وضمان تنوعها البيولوجي.

عدد من موظفي مجموعة الشايع املشاركني في احلملة بحضور السفيرة األميركية

جانب من احلملة بيئة أنظف وأجمل

عيادة امليدان تستأنف عالجات التنظيف 
وتبييض األسنان في جميع مراكزها

نظراً لتحسن الوضع الوبائي وانخفاض 
نسبة اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد، 
ومبوجب القرار الصادر من وزارة الصحة 
ـ إدارة التراخيــص الصحية ـ بالســماح 
باســتئناف جميع اخلدمــات العالجية في 
مختلف تخصصات طب األسنان في القطاع 
الطبي األهلي، بدأت عيادة امليدان باستقبال 
مرضاها الراغبني في إجراء تنظيف وتبييض 
األسنان في جميع مراكزها. جتدر اإلشارة 

إلى أن عيادة امليدان حتظى بسمعة طيبة في 
تنظيف وتبييض األسنان نظرا المتالكها كادرا 
طبيا على درجة عالية من الكفاءة واخلبرة إلى 
جانب التقنيات الكبيرة والتجهيزات احلديثة 
واإلمكانيات الطبية من أطباء وفنيي صحة 
الفم واألســنان التي حترص عيادة امليدان 
على تواجدهــا لتقدم أعلى درجات اخلدمة 
والعالجات ملرضاها. تضم عيادة امليدان سبعة 
مراكز طبية تغطي جميع محافظات الكويت.

عودة اخلدمات العالجية لألسنان في عيادة امليدان


