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ُوکاراى ،خاًن ُا ّ آقایاى گزاهی
ایٌجاًة تَ ًوایٌذگی اس کویتَ اجزائی ُوایص ،صویصواًَ
عالقوٌذم ضوا را تَ پٌجویي سوپْسیْم ایوٌی سذُا در استاًثْل
دعْت ًواین .هزکش ُوایص ُای داًطگاٍ ییلذیش در فضای لذت
تخص ،آرام ّ دّستاًَ ضِز تاریخی استاًثْل جای دارد کَ کَ
تز کٌارٍ تٌگَ تْسفْر هیاى آسیا ّ ارّپا ّاقع ضذٍ است.
ُذف اس تزگشاری ُوایص  ،فزاُن ًوْدى هحیطی تزای ضزکت
کٌٌذگاى در راستای تثادل تجارب ّ اطالعات هْجْد در تارٍ
فٌاّری ُای ًْیي است .کویتَ تزگشاری ُوایص تَ سختی در تالش
است تا تزًاهَ ای جذاب ّ ًْآّراًَ را ارائَ ًوایذ کَ ضاهل
تاسدیذُائی اس سذُای هْجْد در استاًثْل ًیش خْاُذ ضذ.
افشّى تز کارگاٍ ُا ّ سخٌزاًی ُاً ،طست تخصصی ّیژ ٍ ای در تارٍ طزح ُای عوذٍ
سذ ساسی کَ در تزکیَ ّ کطْرُای ُوسایَ تَ تاسگی پایاى یافتَ یا در حال ساخت
ُستٌذ ،تزگشار خْاُذ ضذ .در تارٍ خْد سوپْسیْم ،در صذد ُستین تا تزای ارائَ
اطالعاتی در هْرد کطْرُائی کَ سخٌزاًی ُائی در تارٍ هٌاتع آب هحلی ّ ساسٍ ُای
آتی خْد دارًذ ،رّسُای خاصی را تزًاهَ ریشی کٌین.
تزًاهَ فزٌُگی تزای ضزکت کٌٌذگاى ّ ُوزاُاى آى ُا ضاهل تاسدیذُای فزٌُگی،
تاریخی ّ اجتواعی تا هیشتاًی ّ هِواى ًْاسی هختص هزدم تزک در ًظز گزفتَ ضذٍ
است .تزای ضزکت کٌٌذگاى ّ ُوزاُاى تزًاهَ ریشی ضذٍ است تا افشّى تز تْرُای
ضِزی ،تْرُای گزدضی چٌذ رّسٍ تا قیوت ُای هٌاسة اس هکاى ُای تاریخی ّ گزدضگزی
ضاهل ضِز افسس ،پاهْق قلعَ ّ کپادّسیَ پس اس ُوایص ارائَ ضْد.
ضِز تیي الوللی استاًثْل تسِیالت عالی تزای تزگشاری ُوایص ُا ُوچٌیي ،هسیزُای
ارتثاطی تیي الوللی هٌاسة ّ ضثکَ کاهال پیطزفتَ حول ّ ًقل را در اختیار دارد.
اس ضوا دعْت هی کٌین اس جٌثَ ُای تاریخی  ،فزٌُگی ّ خْردًی تزکیَ دیذى
فزهائیذ.
ها چطن تَ راٍ پذیزائی اس ضوا در استاًثْل ُستین.
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