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اجلمعية الكويتية للمهرجانات تطلق منصة «اكتشف الكويت» قريبًا

دارين العلي

في إطــار دعم جهود الدولة 
لتنشــيط املجال السياحي في 
البــالد وإعــادة الكويــت إلــى 
ريادتها في املجال الســياحي، 
الكويتيــة  بــدأت «اجلمعيــة 
للمهرجانــات» العمــل بكامــل 
طاقتها لتنفيذ مشروعها األول 
مــن نوعه فــي البــالد بإطالق 
منصة الكويت السياحية حتت 
عنوان «اكتشف الكويت» لتشكل 
منطلقا للمهرجانات والفعاليات 
املتميــزة فــي هــذا املجــال في 

املرحلة املقبلة.
وضمــن هذا الســعي تنظم 
اجلمعيــة عــددا مــن اللقاءات 
والــورش مع اجلهــات املعنية 
الرسمية واألهلية لدعم جهودها 
في هذا املجال، حيث مت صباح 
أمس تنظيم ورشة عمل مع احتاد 
مكاتب السياحة والسفر بحضور 
رئيس اجلمعية د.طارق العبيد، 
ورئيس مجلــس إدارة االحتاد 
محمــد الفــي املطيــري، وعدد 
من أعضاء مجلــس اإلدارة من 
الطرفني مت خالله شرح أهداف 
املشروع ومميزاته وما ميكن أن 
يشكله من أهمية ضمن السعي 

نحو «كويت جديدة».
وقــال رئيس مجلــس إدارة 
اجلمعيــة د.طــارق العبيــد لـ 
«األنباء» إن ورشة العمل تهدف 
إلى تعريف احتاد مكاتب السياحة 
والسفر وهو أحد األطراف املهمة 
في تفعيل السياحة على ماهية 
املنصة السياحية وهي منصة 
تفاعلية جلميع فعاليات الكويت 
ومهرجاناتها ســواء الرســمية 
أو غير الرســمية فــي مختلف 
املجــاالت الفنيــة والرياضيــة 
والثقافية واالجتماعية لتكون 
كمرشــد للزوار والســياح من 
خارج وداخل الكويت للتعرف 
علــى البرامــج واألماكــن التي 
ميكن زيارتها. وقال إن منصة 
«اكتشــف الكويــت» هي حاليا 
موجهــة ملواطني الــدول التي 
يســمح لهــا بدخــول الكويت 
بشكل سلس وعلى رأسها دول 

التي تســاهم بعودة النشــاط 
الســياحي إلى سابق عهده بني 
دول املنطقــة. وأكد أن من أهم 
أهداف اجلمعية إقامة املهرجانات 
املتخصصة، مضيفا أنها تخطط 
لعدد مــن املهرجانــات املميزة 
وعلى رأســها مهرجان «العالم 
يزور الكويت» والذي سيكون 
مــن أكثــر املهرجانــات أهمية 
وجذبــا في املنطقة لتنوعه في 
مختلف املجاالت الفنية والثقافية 
والتجارية والتسوق وغيرها، 
ويتم حاليا التنسيق مع اجلهات 
املعنيــة الرســمية إلطالق هذا 
املشروع الكبير، والذي يحتاج 
لتضافر اجلهود إلقامته وتنفيذه 
من مختلف القطاعات في الدولة. 
وشدد على أن اجلمعية ستقوم 
مبا في وسعها لتنشيط املشاريع 
الســياحية واملشاريع املتعلقة 
بالترفيه واجلذب السياحي كأحد 

الســياحي، مؤكدا أن السياحة 
صناعة وليست ترفا وميكنها 
أن تخلــق فرصــا وظيفية في 
٧٢ مجــاال، وتعــد مصدر دخل 
للعديــد مــن دول العالم. وأكد 
دعمه ووضع إمكانيات االحتاد 
في خدمة اجلمعية ومشاريعها، 
الفتــا إلى أن هنــاك العديد من 
العمــل واالجتماعــات  ورش 
التي ســيتم خاللها التنســيق 
مــع اجلمعيــة للتعــاون فــي 
حتقيق هذا املشــروع، آمال من 
احلكومــة ومجلــس األمة دعم 
هذه اجلمعية في توجهاتها ملا 
ستحققه من مكاسب اقتصادية 
واجتماعية.وأضــاف املطيري 
ان جهــود اجلمعيــة تصب في 
خانة السياحة الداخلية أيضا إذ 
نرى أن افتقار البالد للمشاريع 
السياحية يدفع باألسر للسفر 
خارج البالد للمشاركة بالبرامج 

بصمة كبيرة في مختلف املجاالت 
سواء السياسية أو االقتصادية 
أو الفنية واالجتماعية وبالتالي 
فإنهــا قادرة على إظهار صورة 
الكويــت للخــارج بأبهى حلة، 
وهذا ما ستقوم به اجلمعية من 
االستعانة بخبراتهن وإجنازاتهن 
التســويق ملهرجاناتنا  ضمــن 

السياحية.
وقالت إن هنــاك العديد من 
اإلجنــازات التــي حققتها املرأة 
على املستوى الفني والرياضي 
والثقافي، حيث أحرزت نســاء 
من الكويت جوائز عاملية سيتم 
إبرازهن والبحث عن املبدعات 
في هذه املجال ليشكلن صورة 

الكويت أمام العالم.
أهداف طموحة للجمعية

يذكــر أن اجلمعية الكويتية 
للمهرجانــات أشــهرت فــي ١٠
أبريــل العــام احلالــي وتتألف 
مــن ٥٨ عضوا ومجلــس إدارة 
مؤلفــا من & أعضاء، وتســعى 
ألن تكون الشريك االستراتيجي 
لتحويل الكويت إلى مركز مالي 
واقتصادي وثقافي في املنطقة.  
وتعمل اجلمعية على استقطاب 
املهرجانات العاملية ذات املنافع 
التنمويــة الســياحية الكبيرة 
للكويــت مــن خالل تســويقها 
كبوابــة عامليــة للمهرجانــات 
الدوليــة في اخلليــج. وتهدف 
إقامة  اجلمعية للمســاهمة في 
املؤمترات واحملاضرات لتدعيم 
احلس الوطني وإعداد البرامج 
اإلعالميــة وإدارة املرجانــات 
وخدمــة املجتمــع، كمــا تهدف 
إلقامة املهرجانات في املناسبات 
الوطنية والدينية واالجتماعية 
العاملية بالتنســيق مع اجلهات 
املختصة بالدولة. ومن أهدافها 
املهرجانــات  تنظيــم  أيضــا 
السياحية بالتعاون مع جهات 
الدولــة املختلفــة الســتقطاب 
وتعزيز الســياحة في الكويت، 
وتشــجيع الصناعات الوطنية 
واملنتجــات الكويتية من خالل 
إقامــة املهرجانــات مع اجلهات 

املختصة.

املوارد غير النفطية للبالد، الفتا 
إلى أن بوادر هذه املشاريع ستبدأ 
بالتحقق على أرض الواقع خالل 
املرحلة املقبلة إذ إنها حاليا في 
فترة التحضير، شــاكرا جهود 
وزير اإلعالم فــي دعم مقاصد 
اجلمعيــة وأفكارها فــي إبراز 
الكويت كوجهة سياحية. وأكد 
أن اجلمعية تعمل كشــريك مع 
الدولــة إلعادة الريادة للكويت 
في املسائل السياحية والثقافية 
والترفيهية التي تساهم أيضا 
بجعــل الكويت مركــزا ثقافيا 

واجتماعيا واقتصاديا.
رؤية خالقة

بدوره، حتدث رئيس مجلس 
إدارة احتاد املكاتب الســياحية 
محمد الفي املطيري بالتأكيد على 
أن فكرة إطالق هذه املنصة هي 
رؤية خالقة يفتقر إليها املجال 

السياحية، موضحا أن االحتاد 
ميكن أن يقدم جميع إمكانياته 
للجمعية للتنســيق في كيفية 
تسهيل قدوم الزائرين إلى البالد 
عبــر تنظيم عــروض تتضمن 
النقل والســكن وتذاكر السفر 
واالستقبال وغيرها من اخلدمات 
التــي ميكــن أن يتــم تقدميها. 
وأعرب عــن تفاؤلــه باملرحلة 
املقبلــة فــي املجال الســياحي 
عبــر عمل اجلمعيــة املميز في 

هذا املجال.
متكني املرأة

من جهتها، حتدثت رئيســة 
جلنة املهرجانات الداخلية ومتكني 
املرأة فــي اجلمعيــة الكويتية 
للمهرجانــات مــرمي اخلرجــي 
عن أهمية تنظيــم املهرجانات 
الداخلية ومتكني املرأة في العمل 
الســياحي، الفتة إلى أن للمرأة 

مشروع هو األول من نوعه ويستهدف دعم جهود الدولة لتنشيط العمل السياحي وإعادة الكويت إلى ريادتها في هذا املجال

وثيقة مشروع املنصة الكويتية السياحيةدرع تكرميية الحتاد املصارف من اجلمعية الكويتية للمهرجانات

محمد الفي املطيري متحدثا إلى الزميلة دارين العلي د.طارق العبيد يسلم محمد الفي املطيري ملخص مشروع منصة «اكتشف الكويت»   

عدد من احلضور

شعار اجلمعية الكويتية للمهرجاناتد.طارق العبيد ومحمد الفي املطيري وم.مرمي اخلرجي وم.أحمد العبيد وعبدالرحمن اخلرافي ومجد أبوعمر وحسني السليطني                    (زين عالم)د.طارق العبيد

د.طارق العبيد وم.مرمي اخلرجي وم.أحمد العبيد من اجلمعية الكويتية للمهرجانات

مجلس التعــاون، الفتا إلى أن 
هذا املشروع هو أحد العناوين 
البــارزة في املرحلة املقبلة في 
إطار تفعيل النشاط السياحي 
في البالد، مؤكدا أن الكويت من 
الدول اجلاذبة للسياحة العائلية 
إذ تتميز بالكثيــر من املناطق 
السياحية التي حتتاج إلبرازها 
وتسليط الضوء عليها وهذا ما 
ســتقوم به اجلمعية من خالل 

هذا املشروع.
عودة الريادة

وأضــاف العبيــد أن الدولة 
جادة في تنشــيط الســياحة، 
وبدأت بالفعل بعدد من املشاريع 
واألنشــطة التي من شــأنها أن 
تســاهم في ذلك، مشيدا بدعم 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ أحمــد نــواف األحمد 
الصبــاح للمشــاريع الكبــرى 

د.طارق العبيد لـ «األنباء»: الدولة جادة في تنشيط السياحة ونأمل عودة الريادة للكويت في املجالني الثقافي والترفيهي

املنصة تفاعلية وستتضمن جميع الفعاليات واملهرجانات في مختلف املجاالت الفنية والرياضية والثقافية واالجتماعية

نستهدف أن تكون املنصة كمرشد للزوار والسياح لتعريفهم على البرامج واألماكن التي ميكن زيارتها والتعرف عليها

محمد املطيري: نتعاون مع اجلمعية لتسهيل قدوم الزائرين وتنظيم عروض تتضمن النقل والسكن وتذاكر السفر

السياحة صناعة وليست ترفًا وميكنها أن تخلق فرصًا وظيفية في ٧٢ مجاًال كما أنها مصدر دخل للعديد من دول العالم

ملشاهدة الڤيديو


