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في زمن »كورونا«

شح المشاريع الترفيهية »يخنق« الكويتيين
بعد انتشار وباء كورونا وتشديد االجراءات االحترازية وما تبعها من صعوبات وقيود على 

حركة السفر واغالق للمطارات ومنع الزيارات والتجمعات، ايقن العديد من المواطنين 
والمقيمين ان هناك نقصا وشحا في االماكن الترفيهية في البالد، التي لو كانت 

متوفرة لجعلت من حياتهم اليومية اقل حدة، وبالرغم من توجه البعض القتناء او 
تأجير الشاليهات والمزارع والجواخير بهدف الترفيه والتخفيف من الضغوط النفسية، 

فإنه ال تزال هناك شرائح من المجتمع ال تستهويهم هذه النوعية من الترفيه او 
ليس لديهم االمكانيات المادية المطلوبة وبات ال حول لهم وال قوة اال بالتوجه الى 

المجمعات التجارية او االكتفاء بالجلوس في المنزل.
وقال خبراء عقاريون انه غلى الرغم من تمتع الكويت بجميع المقومات التي تمكنها 

من أن تكون وجهة سياحية، فإن هناك شحاً بالمرافق الترفيهية ما يجعل القطاع 

السياحي شبه منعدم خصوصاً مع االغالق الذي لحق بالمدينة الترفيهية وازالة 
حديقة الشعب وصالة التزلج وغيرها من المشاريع الترفيهية إضافة الى الغاء موسم 

التخييم في هذا العام نتيجة الستمرار انتشار الجائحة.
وأجمع الخبراء على أنه آن األوان لجذب االستثمارات المحلية من خالل تعاون يجمع 

ما بين القطاعين العام والخاص، فالحكومة بإمكانها الدعم بتوفير األراضي لهذا 
الغرض وإعطاء الفرصة للمستثمرين والقطاع الخاص لالستثمار وتطوير مشاريع 

ترفيهية مميزة. واضافوا: »على الحكومة أن تكون جدية ولديها رؤية واضحة في 
دعم المشاريع الترفيهية والسياحة الداخلية، لتضع الكويت على الخريطة العالمية 

للمشاريع الترفيهية والسياحية«.
سبقلا استطلعت آراء الخبراء وفي ما يلي التفاصيل:

heba_heather@alqabas.com.kwإعداد: هبة حماد  تحقيق عقاري

قال أمني صندوق اتحاد العقاريني نائب رئيس مجلس 
ال��ع��ق��اري��ة  أرك������ان  ل��ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي���س  اإلدارة 
الترفيهية  األن��ش��ط��ة  ت��وف��ي��ر  ال��ت��رك��ي��ت إن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
املحيطة  البيئة  ج��ودة  تحسني  ال��ي  والسعي  املختلفة 
باملواطنني تقع على عاتق الدولة، وال شك أن مشاريع 
يجب  وب��ال��ت��ال��ي  قليلة  ب��ال��ك��وي��ت  ال��ن��اج��ح��ة  الترفيهية 
الالزمة  التسهيالت  توفير  أو  ج��دي��دة  مشاريع  توفير 
بمشاريع جديدة  القيام  من خالل  الخاصة  للقطاعات 
ال���ت���ي ب����دوره����ا س��ت��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ج���دي���دة ل��ل��ت��رف��ي��ه مثل 

املشاريع الترفيهية املتواجدة إقليميًا وعامليًا. 
املشاريع  لتطوير  تتطرق  لم  الدولة  ان  التركيت  واف��اد 
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ب��ج��دي��ة ن��ظ��رًا ل��ق��ل��ة ال��ت��ش��ج��ي��ع وال��ع��ط��اءات 
الحكومية لهذه املشاريع على الرغم من تمتع الشركات 
االنشائية الكويتية بمعايير عاملية تجعلها قادرة على 
تصميم وإنشاء وانجاز املشاريع الترفيهية، موضحا 
ان����ه ل���و ت��ع��ط��ي ال��ح��ك��وم��ة ش���رك���ات امل����ق����اوالت وم��ك��ات��ب 
املجال للمشاركة فإنها ستبدع في  املحلية  التصاميم 

تطوير هذا النوع من املشاريع.
وع��ن امل��ع��ّوق��ات ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه إن��ش��اء ه��ذه امل��ش��اري��ع، 
اش����ار ال��ت��رك��ي��ت ال���ى ع���وام���ل ع����دة، أب���رزه���ا: ع���دم ت��واف��ر 
ترفيهية،  أم��اك��ن  إلن��ش��اء  كافية  مساحات  وتخصيص 
ص��ع��وب��ة اإلج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت��راخ��ي��ص ال��الزم��ة، 
في  مبينا  باهظة،  رأسمالية  تكاليف  تشّكل  انها  كما 
التي قد  الفوائد واالنعكاسات االيجابية  الوقت نفسه 
ومنها  واملجتمع،  الدولة  على  املشاريع  ه��ذه  تضفيها 
انها ستشكل عائدا اقتصاديا جيدا يساهم في تنويع 
إي������رادات ال���دول���ة وس��ي��ش��ّك��ل ع��ائ��دا نفسيا ع��ل��ى سكان 
ال��ك��وي��ت م���ن م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني، ب���اإلض���اف���ة ال����ى ان��ه 

سيعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخليجية. 
يتم  ترفيهية خارجية  رؤي��ة مشاريع  التركيت  وتمنى 
تطوريها محليا مثل: اتالنتس دبي، فيراري ابوظبي، 

ليجو الند، سيكس فالغس، وورنر بروثرز وغيرها.

تأخر الكويت سياحياً

اما املدير العام لشركة املؤشر لالستشارات االقتصادية 
تتسابق لوضع بصمة  ال��دول  ان  فقال  السهيل،  حامد 
ل���ه���ا ع���ل���ى ال���خ���ري���ط���ة ال��س��ي��اح��ي��ة ل��ت��رت��ق��ي ب����ني ال�����دول 
األخرى وتوفر الرفاهية لشعوبها، والدول تتنافس في 
تسجيل قفزات نوعية في تطوير السياحة، خاصة من 
خالل مشاريع الترفيه الجاذبة، بينما الكويت تستمر 
أبناؤنا،  لها  التي يتطلع  ال��ف��رص  التأخر وض��ي��اع  ف��ي 
والقطاع الترفيهي قطاع واعد في الكويت ولكن املشاكل 
واملعوقات كثيرة، والقائمون على السياحة في الكويت 
ق��ادري��ن على إح��داث  ال يتقدمون خطوة واح���دة وغير 
اي تطوير، ألنهم ال يملكون أي ثقافة سياحية أو حتى 

وع���ي س��ي��اح��ي، ح��ت��ى وص���ل ت��رت��ي��ب ال��ك��وي��ت األخ��ي��رة 
ال��ذي يسبق قبل  الترتيب  ع��ن  وب��ف��ارق كبير  خليجيا، 

األخير حسب تصنيف منظمة السياحة العاملية.
وبني السهيل ان القطاع الترفيهي قطاع مهم ومطلوب 
وال��واف��دة  الكويتية  األس���ر  دائ���م لجميع ش��رائ��ح  بشكل 
تماما وال  مفقود  لكنه  ال��ظ��روف،  وف��ي مختلف  أي��ض��ا 
وجود لرفاهية حقيقية من دون قطاع ترفيهي سياحي 
يستمتع فيه الكبار والصغار واألسرة بشكل عام، وقد 
ت��ك��ون ال��ك��وي��ت حاليا ه��ي ال��دول��ة ال��وح��ي��دة ف��ي العالم 
التي ال توجد فيها مدن ألعاب ترفيهية وال حتى مدينة 
ال��ن��اح��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة،  واح�����دة. وزاد: اذا ت��ح��دث��ن��ا م��ن 
امل������دن ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ل���ه���ا م�������ردود اق���ت���ص���ادي ك��ب��ي��ر ج���دا 
الكويت  املستثمر في  للدولة وللمستثمر، ولكن غالبا 
الترفيهية، وكأنها  امل��دن  أن يتعامل مع مشاريع  يريد 
م��ش��روع ع��ق��اري، وه���ذا خطأ ف���ادح ألن��ه ق��ط��اع مختلف 
تماما، املستثمر أصبح يبحث عن املدخول الثابت من 
االيجارات على حساب املشروع الترفيهي، كذلك يريد 
تمويال سخيا من البنوك ومرونة في شروطها، بينما 
البنوك املحلية أيضا ال تواكب البنوك العاملية من حيث 
فترات السماح ومدة القرض لهذه النوعية من املشاريع، 
فترة  إل��ى  تحتاج  ال��ك��ب��رى  الترفيه  م��ش��اري��ع  غالبا  ألن 
سداد طويلة. ولفت الى وجود مشكلة تتمثل في ارتفاع 
أسعار األراضي في الكويت الى مستويات جنونية، ما 
غير  أصبحت  حيث  كثيرة،  حيوية  قطاعات  على  أث��ر 
مجدية، ومنها القطاع الترفيهي وبناء املدن الترفيهية، 
تقدمه  م��ا  على  فقط  كبير  بشكل  يعتمد  أص��ب��ح  حيث 
الدولة من دعم في توفير األرض وتخفيض في أسعار 
الخدمات، بينما في كثير من ال��دول يشتري املستثمر 
األرض أو من خالل عقد BOT ال يقل استثماره عن 50 
وأسعار  بناء  واش��ت��راط��ات ونسب  سنة بسعر معقول 

ب��ه��ا ح��ت��ى تتمكن  ال��ت��الع��ب  ي��ت��م  تشغيلية واض��ح��ة ال 
ال���ب���ن���وك م���ن ره����ن األرض وت���ق���دي���م ال��ت��م��وي��ل م���ن دون 
تخوف، بينما يقوم غالبا املستثمر في الكويت بزيادة 
األسعار على الرواد واملحال والتالعب في نسب البناء، 
إلى  الترفيهي  امل��ش��روع  م��ن ذل��ك يقوم بتحويل  وأك��ث��ر 
م��ش��روع ت��ج��اري ت��دري��ج��ي��ا، وف��ي نفس ال��وق��ت ال يقوم 
املستثمر بالصيانة والتشجير وتوفير األمن واإلدارة 

بشكل مناسب.

مساحات ترفيهية

وشدد على ان الكويت بحاجة إلى مدن سكنية جديدة 
تحتوي على مساحات ترفيهية كبرى أو مدن ترفيهية 
باملفهوم الحديث بالقرب منها وليس فقط مراكز تسوق 
وح��دائ��ق ب��ال م����ردود، خ��ص��وص��ًا أن أغلبية امل��س��اح��ات 
من  مستغلة  البحرية  ال��س��واح��ل  على  حاليا  املناسبة 
ق��ب��ل ال��ش��رك��ات وال���ف���ن���ادق ب��ش��ك��ل ت��ق��ل��ي��دي ال ي��وف��ر أي 
متنفس ترفيهي للمواطنني وال قيمة اقتصادية للبلد.

وأوض���ح السهيل ان��ه الب��د م��ن وج��ود رؤي��ة مستقبلية 
واض���ح���ة وإن���ش���اء م��ن��ظ��وم��ة س��ي��اح��ي��ة ك��وي��ت��ي��ة دول��ي��ة 
م��س��ت��ق��ل��ة أه���داف���ه���ا ت��ن��م��ي��ة ق���ط���اع ال���س���ي���اح���ة امل��ح��ل��ي��ة 
العاملي  واالستحواذ على حصص من قطاع السياحة 
كجزء مساند، ويتم طرح اكتتاب على كل شركة سياحية 
ومشاريع  م��دن��ًا  وتستملك  ت��دي��ر  مظلتها  تحت  تنشأ 
سياحية داخل الكويت وخارجها، ويكون عليها جهاز 
وان��ش��اء مشاريع  تقاعس،  أي  رق��اب��ي حقيقي يحاسب 
االزده����ار  لتعزيز  ع���دة؛  مختلفة  م��ن��اط��ق  ف��ي  سياحية 
العمراني والسكني، خاصة في املناطق الجديدة، ودعم 
ال��س��ي��اح��ة ال���زراع���ي���ة وال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة وت���دش���ني محميات 
وأري����اف سياحية، ب��دال م��ن ت��وزي��ع األراض����ي ال��زراع��ي��ة 

لغير مستحقيها ويتم تداولها بشكل عقاري. واضاف 
ان االمثلة كثيرة عند التطّرق إلى الحديث عن مشاريع 
نود رؤيتها في الكويت؛ أبرزها: يوروبارك الكائنة في 

أملانيا، ليجو الند وديزني الند في الواليات املتحدة.

المحرك الرئيس

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ش��رك��ة ب���واب���ة ال���ري���ادة 
العقارية نواف البلهان: إن الدولة هي املحرك الرئيس 
لتنشئ  تقرها  التي  والنظم  بالقوانني  القطاعات  لكل 
أس����واق����ًا ج���دي���دة ون��ش��ط��ة وال���ت���ي س��ت��ن��ع��ك��س ب���دوره���ا 
ال��دول��ة هي  االق��ت��ص��اد بشكل كبير، الن  ل��ت��ح��ّرك عجلة 
امل��ال��ك األك��ب��ر ل���أراض���ي ف��ي ال��ك��وي��ت، مبينا ان���ه ال بد 
للدولة من التفكير بجدية للتوّجه لخلق بيئة ترفيهية 
جديدة تواكب متطلبات املواطنني، والتي تسهم بشكل 
السياحة  السياحة، خصوصًا  عجلة  تحريك  في  كبير 
الداخلية التي تفتقر الكويت إليها، مع االسف الشديد، 
وق��د الم��س ه��ذا ال��ق��ص��ور امل��واط��ن��ون، خصوصا خالل 
فترة ازم��ة »ك��ورون��ا«؛ لعدم وج��ود اي عوامل ترفيهية 
داخ��ل��ي��ة تستطيع ال��ع��وائ��ل االس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، أو حتى 
ال��ت��وّج��ه إل��ي��ه��ا. وأوض�����ح ال��ب��ل��ه��ان أن���ه ال ب���د م���ن رؤي���ة 
مستقبلية واضحة، وإنشاء منظومة سياحية كويتية 

دولية مستقلة أهم أهدافها دعم اقتصاد الكويت. 
أن��ه على م��دى السنوات املاضية والحكومات  وأوض��ح 
املتتالية واملتعاقبة لم نجد نية صادقة في خلق بيئة 
ت��رف��ي��ه��ي��ة وان���ش���اء اس����واق ج���دي���دة، وب��ال��ت��ال��ي ن��ج��د ان 
االقتصاد اليوم يعاني من عدم تنويع مصادر الدخل 
وال��ت��ف��ك��ي��ر خ�����ارج ال���ص���ن���دوق، م��ب��ي��ن��ا ان ه���ن���اك ح��اج��ة 
الناجح  لالستثمار  واالرضيات  الفرص  اليجاد  ماسة 
ل��ل��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات واالف�����راد ل��الس��ت��ث��م��ار وتنويع 
مصادر الدخل وإنشاء اس��واق جديدة وجذب لرؤوس 
األموال داخل الكويت ومحاولة دعم استقرار السيولة 
لتظل داخ��ل البلد حيث إن االح��ص��اءات االخيرة تشير 
الى ان هناك نسبة كبيرة من السيولة تتوجه للخارج 
بهدف االستثمار سواء للسياحة أو ألي أهداف اخرى 
السيولة من خالل  وبالتالي تمكن االستفادة من هذه 
إع��ادة جذبها للسوق املحلي. وأض��اف: »شاهدنا بألم 
وحسرة مشاريع ظهرت في السعودية واإلمارات ودبي 
وعمان والبحرين في وقت قياسي، وجميعها مشاريع 
ت��دع��م ال��س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة، وت���خ���دم امل��واط��ن��ني بشكل 
رئ��ي��س��ي، وت���ح���رك االق���ت���ص���اد؛ م��ث��ل: م��ن��ت��ج��ع ال���ري���م في 
دبي، امتداد الشريط الساحلي في أبو ظبي، احتفاالت 
البنانا  منتجع  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  ف��ي  ال��ع��ال 
في الدوحة ومشاريع أخ��رى ال تعد وال تحصى، علمًا 
أن لدينا ك��ل اإلم��ك��ان��ات ف��ي ال��ك��وي��ت إلن��ش��اء مثل هذه 

املشاريع الحيوية«.

¶ العطاءات الحكومية 
للمشاريع الترفيهية محدودة

¶ تسهم في 
تنويع إيرادات 

الدولة.. وتشكل 
عائداً اقتصادياً 

ونفسياً

عبدالرحمن التركيت:

¶ قطاع واعد لكن المعوقات 
كثيرة وال ثقافة سياحية

¶ ال بد من 
إنشاء منظومة 
سياحية لتنمية 
السياحة ودعم 

االقتصاد

حامد السهيل:

¶ تنقصنا الرؤية الحكومية 
والنية الصادقة إليجاد

بيئة ترفيهية

¶ نشاهد بألم 
وحسرة المشاريع 

التي ظهرت
في المنطقة 
بوقت قياسي

نواف البلهان:

واقع مؤلم!
شدد البلهان على ضرورة إنشاء أسواق جديدة للشركات العقارية واالستثمارية للخروج من الدائرة التقليدية 
والتي اعتادت املضاربة في سوق العقار السكني أو االستثماري، ليتمكن املواطن من امتالك الفلل واملنازل من 
غير أي مضايقات ومضاربات، مناشدًا الحكومة في الوقت نفسه التفكير جديًا في مثل هذه املشاريع ووضع 
الخطط لتنفيذها لترى النور قريبًا وعلى أرض الواقع، فاملواطن حاليًا يعيش واقعًا مؤملًا ال توجد لديه أي نوع من 

أنواع الترفيه داخل بلده، والكويت تمتلك كل اإلمكانات واملقومات لتحقيق ذلك.

مطالب البيئة الترفيهية

أشار التركيت إلى أنه إليجاد أنشطة وبيئة 
ترفيهية مميزة في البالد، فال بد من 

تحقيق بعض المطالب، ومنها:

1- توفير تسهيالت مادية لمشاريع 
الترفيه وتشجيع االستثمار

في هذ القطاع.

2- دعم وتشجيع القطاع الخاص من 
خالل تخصيص أراضي الـ»بي أو تي« 

للمشاريع الترفيهية.

3- استغالل الجزر وتخصيصها، حيث 
يتم تطويرها وإدارتها من قبل 

شركات محلية متخصصة ضمن ضوابط 
شرعية وأخالقية.

4- تسهيل إجراءات الفيزا وفتح أبواب 
الزيارات السياحية لألجانب لتشجيع 

السياحة.

5- السعي إلى جذب المستثمرين 
للبالد خصوصاً ذوي اإلمكانات 

والمقومات التقنية إلنجاز تلك المدن 
الترفيهية بنجاح.

بنك سياحي
ال���س���ه���ي���ل إن ه����ن����اك ض�������رورة  ق�������ال 
التمويل  لتقديم  بنك سياحي  إلنشاء 
الطويل األمد وبشروط ميسرة يكون 
ف��ق��ط ل��ل��م��ش��اري��ع ال��س��ي��اح��ي��ة وامل����دن 
ال���ت���رف���ي���ه���ي���ة، وك����ذل����ك ت��ف��ع��ي��ل ن��ش��اط 
مكتب االستثمار األجنبي في الكويت 
الستقطاب الشركات العاملية العمالقة 
واالستثمار  الترفيهية،  امل��دن  إلنشاء 
ف���ي ال���ج���زر وم��ي��ن��اء م���ب���ارك وب��وب��ي��ان 
والصبية، واستحداث مناطق سكنية 
بأسلوب حديث، كفكرة مدينة جنوب 
س���ع���د ال����ع����ب����داهلل ال����ت����ي ت��ع��ت��ب��ر ن����واة 
الحقيقي،  العمراني  ل��الزده��ار  ج��ي��دة 
العقيمة،  البيروقراطية  على  والقضاء 
وهذا من أساسيات النجاح في تطوير 
وغيرها  والترفيهية  السياحية  البنية 

الكثير.

!

الكويت تتمتع بمقومات تمكنها من أن تكون وجهة سياحية

مهملة،  السياحية  باملرافق  الخاصة  فالقوانني  الكويت؟  في  السياحة  تنشيط  ق���رارات  أي��ن  السهيل:  حامد  تساءل 
واملرافق السياحية مهملة وال تتوفر بها أي خدمات وال حتى دورات املياه املناسبة، من دون حسيب وال رقيب، وال 

حتى إعالم يحرك هذا االهمال، علما بأن وزارة االعالم هي املسؤولة عن تنشيط السياحة.

مشاريع مستقبلية 
طالب التركيت بضرورة تبّني إنشاء بعض المشاريع الترفيهية والبدء في العمل على 

انشائها، وفي مقدمة هذه المشاريع الترفيهية:
1- مدينة ترفيهية بمعايير عاملية.

2- استغالل الجزر وتطوير املنتجعات البحرية.
3- حديقة حيوانات بمعايير عاملية.

4- مجمعات رياضية تناسب كل الطبقات واألعمار.
5- متاحف تاريخية.

6- االستفادة من املناطق الساحلية وتحويلها الى جزر سياحية، كجزيرة النخيل بدبي.
7- منتجعات صحية.

ال مبررات
قال نواف البلهان: »ال معوقات مع األسف لتحقيق هذه املطالب فالسيولة متوافرة، واألراضي التي تعتبر 
املعضلة الكبرى ألغلب الدول متوافرة في الكويت، كما ان الشركات واملستثمرين الكويتيني مستعدون 
الحكومة  الواضحة من  الرؤية  فعليًا  ينقصنا  ما  وبالتالي  الفرصة  توافر  ف��ور  املجال  ه��ذا  للدخول في 
التي  الخليج  دول  ففي  كبير،  بشكل  االقتصاد  على  بالنفع  تعود  التي  املشاريع  ه��ذه  بمثل  واالهتمام 
لديها البيئة نفسها واملناخ نفسه قامت الحكومات باستغالل جميع االمكانات لجني األموال وإنعاش 
االقتصاد بمختلف املجاالت بحيث جرى استغالل الواجهات البحرية بشكل أفضل إلنشاء منتجعات 

وفنادق 5 نجوم بل وحتى استغلوا الصحراء إلنشاء املنتجعات مثل منتجع الريم في دبي.

  قرارات تنشيط السياحة غائبة


