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¿ ذكر اأمني �صر جلنة احلكام يف الحتاد العراقي لكرة 
القدم اأن ثالث حكام دوليني ف�صلوا يف اجتياز الختبارات 

العملية املوؤهلة للم�صاركة يف قيادة مباريات خليجي20 

يف بالدنا.

واأو�صح عادل الق�صاب ان الختبارات - التي جرت 

على ملعب ال�صعب الدويل وبا�صتخدام اجلهاز اللكرتوين 

اجلديد ووفق ال�صلوب العلمي احلديث، وح�صب نظام 

الحتللاد الللدويل لكرة القدم فيفا - والتي ت�صمنت عدو 

م�صافة 40 مرتًا ل�صت دورات وعدو م�صافة 150 مرتًا 

لع�صرين مرة ووفق اأوقللات معينة - �صملت )6( حكام 

عراقيني دوليني اجتاز الختبارات منهم )3( حكام بنجاح، 

فيما اأخفق )3( اآخرون. وقال الق�صاب ان احتاد الكرة 

العراقي �صري�صل اأ�صماء احلكام الثالثة اىل اللجنة اليمنية 

املنظمة لبطولة اخلليج و�صيكون هناك اختبار قبل انطالق 

بطولة اخلليج حيث �صيتم اعتماد حكم وم�صاعد حكم واحد 

من كل دولة.. م�صريًا اىل اأن بالدنا الدولة املنظمة للبطولة 

طالبت الدول امل�صاركة باإر�صال اأ�صماء حكمني وحكمني 

م�صاعدين ليتم اختيار حكم وم�صاعد حكم.۹

)3( حكام عراقيني يفشلون باجتياز اختبارات خليجي20

15

عدن ترتدي أبهى حللها املزدانة بألوان الطيف الستقبال بطولة الخيلج

۹ اأما يف جمال اإن�صاء املالعب الريا�صية فيمكن القول انها قد 
جهزت بكل الو�صائل مبوا�صفات دولية �صواء من حيث خ�صو�صية 

املالعب بامل�صاحات واملقا�صات الدولية اأو باأعمال زرع احل�صائ�س 

والإنارة الكافية وتاأهيل جميع املالعب واملرافق اخلدمية التابعة 

لها وامل�صاحات الواقعة حولها كم�صاحة الوقوف لل�صيارات اأو زرعها 

باحل�صائ�س واأنواع الزهور املختلفة.

ويف جمال النظافة والبلدية اأفاد الخوة امل�صوؤولون يف �صندوق 

النظافة و�صحة البيئة والبلدية انه قد �صكلت فرق عمل للنظافة 

على مدى 24 �صاعة يف ال�صوارع العامة واخلا�صة ويف ال�صواطئ ويف 

احلداآئق العامة، كما مت رفد �صندوق النظافة بالآليات والعربات 

اجلديدة حلمل القمامة واملراقبة امل�صتمرة على عمل فرق النظافة 

والتاأكد من توفري زنابيل القمامة يف كل ال�صوارع العامة بال�صواق 

وغريها.

تفاعل البلديات
۹ ويف جمال البلديات تقوم اإدارة البلدية يف عدن مبراقبة النظافة 
و�صحة البيئة يف عموم ال�صواق واملطاعم واملقاهي واإلزام اأ�صحاب 

املطاعم والأفللران وموظفيهم بلبا�س الزي املخ�ص�س للخدمة يف 

املطاعم للحفاظ على املظهر احل�صاري للمطاعم واملقاهي والعاملني 

فيها.

30 حديقة غنّاء
ويف جمال احلدائق العامة 

اأفللاد الخ اأحمد كاب�س علي 

ملللديلللر اإدارة ال�لللصلللواق 

واحللللدائلللق انللله مت حتى 

الآن تاأهيل وا�صتحداث 30 

حديقة عامة مبوا�صفات 

اجللللللللذب اللل�للصلليللاحللي 

وحتتوي على كل املرافق 

اخلدمية والكافتريات 

واحلمامات واألعاب الطفال اىل جانب 

ت�صييد امل�صارح الكثرية يف تلك الفعاليات كما هو احلال 

يف حديقة النغم باملعال حيث �صتقام خاللها احلفالت الرتفيهية، كما 

حتتوي تلك احلدائق على النوافري التي ترطب الأجواء احلارة، 

ف�صاًل عن اإقامة بع�س مكتبات الطفال يف بع�س املكاتب والذي 

يتوا�صل ال�صعي مع الخوة من اخلريين من رجال القطاع اخلا�س 

بتوفريها يف احلدائق وعلى وجه اخل�صو�س حديقة عمر املختار 

م�صيدًا بقيادة �صندوق النظافة واإدارته التي تعمل من خالل دوائرها 

واأق�صامها 24�صاعة على مدى اليوم الكامل لإجراء عمليات النظافة 

والت�صجري والتوعية.

الرتويج السياحي والفندقي
۹ وعلللللى �صعيد اجلللانللب ال�صياحي 
والفندقي اأكد امل�صوؤولون يف مكتب ال�صياحة 

بعدن اأن الأمور يف القطاع ال�صياحي املهياأ 

ل�صتقبال خليجي20 ي�صري على ما يرام حيث 

و�صل عدد الفنادق يف عدن اىل ما يقارب 200 

فندق وعدد كبري منها اىل جانب فندق احل�صوة 

اجلديد، كما جرى تاأهيل الفنادق وخدماتها 

اىل جانب املطاعم واملنتجعات وال�صواطئ 

ال�صياحية ومت تاأهيل الكادر الفندقي واملر�صد 

الفندقي يف حني بداأت ال�صركات ال�صياحية تن�صط 

وت�صتقبل الزوار وتقدم لهم اخلدمات ال�صياحية.

أسطول بحري
۹ يف حني بداأ الخوة يف م�صلحة موانئ عدن ومن خالل ميناء 
الر�صيف ال�صياحي بتجهيز ا�صطول الرحالت ال�صياحية التي �صتنقل 

الزوار يف جولت بحرية حول عدن وجزرها اجلميلة ال�صاحرة يف 

حني ت�صتعد كوادر الغو�س ال�صياحي بتنظيم امل�صابقات البحرية 

عرب قوارب ال�صباق.

۹ كما تتوا�صل الجتماعات باأ�صحاب اخلدمات التي �صتوفر 
احتياجات ال�صت�صافة واملعنية بذلك املوؤ�ص�صات والقطاع اخلا�س 

الذين �صيمولون املوؤ�ص�صات الفندقية مبتطلبات من ال�صماك واللحوم 

واخل�صار والفواكه والعمل على ال�صراف ال�صحي على ال�صواق 

وكذلك على امل�صالخ.

خطة أمنية ومرورية
۹ يف حني مت و�صع خطة اأمنية ومرورية خا�صة باحلفاظ على 
الأمللن و�صالمة الزائر وكذلك خطة مرورية �صتنظم �صري مرور 

ال�صيارات والتقيد باإر�صاد ال�صري ومت توفري املركبات والدراجات 

وو�صع اإ�صارات ال�صري على الطرقات.

يف حني يتهياأ الحتاد العام لن�صاء اليمن واجلمعيات الن�صوية 

التنموية بالعمل يف ال�صغال اليدوية ذات الطابع ال�صياحي والعمل 

على و�صع خطة ت�صويقية لعر�س امل�صغولت اليدوية والفلكلورية 

التي يتميز بها اليمن وعدن على وجه اخل�صو�س.

وحتى �صيارات التاك�صي حيث يجرى العمل على تنظيم عمل 

ال�صياقة والتزام ال�صائقني باملظاهر احل�صارية وح�صن التعامل مع 

الزائرين القادمني من الزوار اخلليجيني حل�صور وم�صاهدة فعاليات 

خليجي20

ربط الفنادق بالشبكة الهاتفية
۹ وعلى �صعيد الت�صالت اأفاد الأخ حممد اأحمد الزمزمي مدير عام 
فرع املوؤ�ص�صة العامة لالت�صالت ان فرع املوؤ�ص�صة اجنز حتى الآن ما 

ن�صبته 80% من ربط الفنادق الرئي�صية لبطولة خليجي20 بال�صبكة 

الرئي�صية الهاتفية وبتكلفة قدرت بل700 مليون ريال، حيث �صمل الربط 

الهاتفي فندق الق�صر يف احل�صوة وفندق عدن وال�صرياتون يف جولد 

مور ومركيور يف خورمك�صر بهدف توفري اخلدمة للنزلء وال�صيوف 

واملراكز العالمية، واأ�صاف: باأن فرع املوؤ�ص�صة بداأ الرتكيبات لتو�صعة 

ع�صر حمطات مين موبايل يف مديريات املن�صورة وال�صيخ عثمان ودار 

�صعد والربيقة وخورمك�صر �صعة 1500 قناة مواكبة ل�صتيعاب احلركة 

الهاتفية خلليجي20 ۹

عن توقيت كأس الخليج
حسن قاسم

¿ من املفارقات اجلميلة وال�صعبة اأن ت�صادف بطولة خليجي ع�صرين اجازة عيد 
الأ�صحى املبارك وهو ما يعرف مبو�صم ال�صياحة الداخلية من خمتلف حمافظات 

اجلمهورية لال�صتمتاع باأجواء و�صواطئ مدينة عدن.

وح�صب الح�صائيات ال�صنوية فاإنه يزور مدينة عدن يف اجازة عيد الأ�صحى ما 

يقارب املليون واأكرث و�صي�صاف اإليهم هذا العام وجود كامل القيادات ال�صيا�صية 

والأمنية والريا�صية بال�صافة اىل �صيوف البلد من الفرق والآلف من امل�صجعني.

ومدينة عدن كالعادة متد يديها للجميع وتك�صف عن كنوزها من مواقع �صياحية 

و�صواطئ ومنتجعات واآثار تاريخية واأنا�س ب�صطاء ب�صو�صني لهم جتارب كبرية يف 

التعاي�س مع الآخرين منذ القدم.

ومع ذلك فاإن هذه املنا�صبة الريا�صية العربية اخلليجية تعد فر�صة كربى بالن�صبة 

لأبناء عدن لإثبات مقدرتهم يف تقدمي واجب ال�صيافة لالأ�صقاء من اأبناء دول اخلليج 

العربي والعامل، وهي فر�صة �صانحة لن تتكرر اإذا ا�صتغلها اأبناء املدينة يف ت�صغيل 

ال�صباب وخا�صة العاطلني يف خمتلف جمالت امل�صاعدة ل�صيوف عدن.. وال�صتعداد 

من الآن يف جتهيز نوع اخلدمات املطلوبة للبطولة من حيث و�صائل النقل اخلا�صة 

والعامة وفتح اأك�صاك متنقلة لبيع امل�صروبات واملاأكولت اخلفيفة وبيع الهدايا 

التذكارية عن مدينة عدن والبلد ككل وامل�صاهمة يف فرق تطوعية يف ال�صتقبال والإر�صاد 

والتوجيه وامل�صاعدة لتنظيم املرور وبيع و�صائل واأدوات الت�صجيع واأعالم الفرق 

واأعالم الدول امل�صاركة يف البطولة.

فالعمل لي�س عيباً يف ظل الظروف القت�صادية احلالية ويجب اأن يثبت اأبناء مدينة 

عدن للجميع من طالب و�صباب باأنهم قادرون على تقدمي العون وامل�صاعدة على اجناح 

البطولة بال�صافة اىل ايجاد و�صائل بيع تدر عليهم بدخل ي�صاعدهم على حت�صني 

م�صتواهم املعي�صي.

ويالحظ يف الوقت الراهن باأن  مدينة عدن التي تزخر باملواقع ال�صياحية والأثرية 

اأنها تفتقر اىل اخلدمات من مطاعم وبوفيات تلبي متطلبات هذا احلدث وتقدم خدمات 

الإعانة لكل الأعداد الزائرة للمدينة.. وهذه دعوة اأوجهها لقيادة ال�صلطة املحلية 

واللجنة املنظمة للبطولة باأن ت�صع يف احل�صبان م�صاألة توفري مواقع متميزة واأماكن 

لئقة لتقدمي الطعام اأو املاأكولت اخلفيفة وايجاد بوفيهات متنقلة وم�صاعدة ال�صباب 

يف توفري عربات متنقلة وباإيجار رمزي حتى ي�صتطيعوا اأن يغطوا العجز يف املطاعم 

والبوفيهات وامل�صاهمة يف توفري متطلبات الوافدين والزائرين من املياه واملاأكولت 

داخل املدينة وخارج وداخل املالعب الرئي�صة ومالعب التدريب.

علماً باأن حمالت �صهرية ل�صناعة البيتزا قد اأغلقت نهائياً ال�صهر املا�صي يف مدينة 

عدن وبع�س حمافظات اجلمهورية وذلك ب�صبب ارتفاع ال�صريبة على مكونات البيتزا 

امل�صتوردة من اخلارج.

اأنبه من الآن لهذه امل�صكالت ال�صغرية يف نظر البع�س والتي ميكن اأن تتفاقم وبحدة 

مع اجازة عيد الأ�صحى واأيام البطولة ب�صبب تزايد اأعداد ال�صيوف والزائرين ملدينة 

عدن..۹

آالف الخليجيني املشجعني يستعدون للوصول إىل عدن
 »امليثاق« - ماجد عبدالحميد

¿ توقع تقرير خليجي حديث و�صول الآلف من 
امل�صجعني ومئات الإعالميني من دول اخلليج اىل 

اليمن للمتابعة والت�صجيع خالل فعاليات احلدث 

الريا�صي الأبرز خليجياً خليجي20 املقرر اإقامتها 

خالل الفرتة من 22 نوفمرب - 6 دي�صمرب 2010 

مبحافظتي عدن واأبني يف اليمن، مما �صيعمل على 

اإ�صغال الفنادق واإيجاد الطلب على 

قطاع اخلدمات وال�صيافة يف اليمن 

وخ�صو�صاً يف املدن التي ت�صت�صيف 

احلدث.

 واأكللد تقرير - �صركة »املزايا 

ال�صادر  ال�صبوعي«  القاب�صة 

حديثاً - ح�صلت »امليثاق« على 

ن�صخة منه - ان اليمن يعول 

ب�صكل كبري على انعقاد دورة 

20 ال�صهر املقبل،  خللللليللجللي

لأول مرة يف تاريخ امل�صابقة 

نعا�س القطاع ال�صياحي  لإ

واخللللللدملللللات ومللللرافللللق 

اللل�للصلليللافللة واللللرتويلللج 

ال�للصللتللثللمللاري وبللالللتللايل 

دفع التنمية يف القت�صاد 

املحلي.

واأو�للصللح التقرير اأن اليمن 

ي�صعى اىل ال�صتفادة من قطاع 

ال�صياحة لرفد الدخل املحلي 

باعتبار اأن ال�صياحة تعد املورد 

الثاين للدخل القومي بعد النفط 

يف اليمن، حيث متتلك البالد - 

بح�صب التقرير - كماً ونوعاً 

هللائللاًل مللن مقومات وم�صادر 

اجللللذب ال�صياحي الللتللي تعد 

كنزًا ومتحفاً �صياحياً ي�صتحق 

الهتمام.

واأ�للصللاف: اإن اليمن يعترب 

اأحد اأف�صل املقا�صد ال�صياحية 

على خريطة ال�صياحة الدولية، 

لتنوع ثقافته وح�صارته وتنوع 

ت�صاري�صه، وامتالكه ملقومات 

�صياحة ال�صطياف والريا�صة البحرية واجلبلية 

وهذا الر�صيد املتنوع الوفري مبا متتلكه الر�س من 

موارد طبيعية وكنوز ثقافية ميثل م�صدرًا رئي�صياً 

للجذب ال�صياحي.

ولفت التقرير اىل اأنه وحتى العام 2007م �صهدت 

اليمن حركة ا�صتثمار كبرية يف الفنادق رفعت عدد 

املن�صاآت الفندقية اىل اأكرث من 800 من�صاأة فندقية.

 كما بني اأن القطاع ال�صياحي يف اليمن يعد قطاعاً 

ا�صتثمارياً واعدًا ف�صاًل عن توفر اإمكانيات ومميزات 

�صياحية تتمتع بها البالد وهو ما يوؤهلها ل�صتقطاب 

مئات الآلف من ال�صياح الأجانب.

واأ�صار التقرير - الذي ير�صد التطورات العقارية 

وال�صتثمارية يف املنطقة - اىل اأن ال�صتثمارات 

التي خ�ص�صتها احلكومة اليمنية لإن�صاء البنية 

الأ�صا�صية املالئمة ل�صت�صافة املباريات واجلمهور 

20 ذهبت لت�صيد املللالعللب واملن�صاآت  يف خليجي

الريا�صية والفنادق وا�صتكمال بقية اخلدمات الالزمة 

يف حمافظات »عدن وابني وحلج« لإجناح ا�صت�صافة 

اليمن لهذه الفعالية اخلليجية املهمة التي تعقد لأول 

مرة يف اليمن.

وتوقع التقرير بللاأن هللذه امل�صاريع الريا�صية 

�صت�صهم يف اإحلللداث نه�صة تنموية وخدمية يف 

املحافظات اليمنية الثالث كما �صت�صتوعب الآلف 

من ال�صباب يف اإطار مكافحة ظاهرة البحث عن عمل 

والفقر، الذي تنتهجه احلكومة اليمنية.  وتطرق 

التقرير مل�صاألة اأن اليمن انفق نحو 40 بليون ريال 

ميني يف بناء املرافق الريا�صية يف معظم حمافظات 

اليمن وبناء �صالت ريا�صية مغلقة تتوزع على 

خمتلف مللدن حمللافللظللات الللبللالد. 

واأكد اأن احلكومة اليمنية تراهن 

على العوائد القت�صادية املبا�صرة 

وغللري املبا�صرة مللن ا�صت�صافة 

خليجي20 �صواء لإيجاد الوظائف 

اجلديدة اأو حتريك القت�صادات 

املحلية يف املدن التي ت�صت�صيف 

املباريات اأو مع�صكرات التدريب.

واأ�للصللار التقرير اإىل اإن اليمن 

ي�صعى لتحقيق اأق�صى درجللات 

ال�للصللتللفللادة ملللن ا�صت�صافته 

خلليج20 ومبللا ميكنه من �صخ 

النتعا�س يف مفا�صل القت�صاد 

اليمني من بوابة الريا�صة.

ولفت اإىل اأن اليمن يعول على 

الللقللطللاع اخلللا�للس كللثللريًا ليكون 

�صريكاً يف التنمية، حيث �صاهم 

القطاع يف بناء كثري من املنتجعات 

ال�صياحية والفنادق.

وك�صف التقرير باأن الناجت املحلي الجمايل لليمن 

منا العام الفائت 2009م بن�صبة 5% رغم الأزمة 

القت�صادية العاملية، يف حني ي�صكل الدين العام 

الداخلي واخلارجي اأقل من 30% من الناجت املحلي 

الجمايل.  اجلدير بالذكر اأن �صركة »املزايا القاب�صة« 

اأ�ص�صت يف الكويت عام 98م ك�صركة م�صاهمة للعمل 

يف جمللال التطوير العقاري، وا�صتثمار واإيجار 

وا�صتئجار الفنادق والنوادي واملوتيالت واملتنزهات 

واحلدائق واملعار�س واملطاعم واملجمعات ال�صكنية 

واملنتجعات ال�صياحية وال�صحية، وغريها.۹

إشراف/ عبدالسالم الدباء

¿  من يزر عدن هذه األيام فسيجدها قد تحولت الى ورشة عمل حقيقية  إلنجاح استضافة اليمن لبطولة كأس 
الخليج العربي »خليجي 20«، إذ يتواصل العمل ليل نهار في إضفاء التحسينات االخيرة على المنشآت المستحدثة 
والتي جرى تأهيلها في مجاالت شق الطرقات وأعمال الرصف واإلنارة. ويفيد المسؤولون في االشغال العامة 
ان جميع األعمال في مجال الطرقات الرئيسية والفرعية تكاد تكون مكتملة في حين استكملت إدارة الكهرباء 
أعمال اإلنارة واستحداث الشبكات الكهربائية الجديدة وتثبيت األعمدة الكهربائية الجديدة على جانبي الطرقات 

والشوارع العامة الرئيسية والفرعية.

تأهيل 30حديقة بمواصفات 
الجذب السياحي

اسطول بحري للرحالت السياحية 
وأعمال مسرحية تجاري خليجي 20

عدن: أحمد حسن عقربي


