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( )3حكام عراقيني يفشلون باجتياز اختبارات خليجي20
¿ ذكر �أمني �سر جلنة احلكام يف االحتاد العراقي لكرة
القدم �أن ثالث حكام دوليني ف�شلوا يف اجتياز االختبارات
العملية امل�ؤهلة للم�شاركة يف قيادة مباريات خليجي20
يف بالدنا.
و�أو�ضح عادل الق�صاب ان االختبارات  -التي جرت
على ملعب ال�شعب الدويل وبا�ستخدام اجلهاز االلكرتوين
اجلديد ووفق اال�سلوب العلمي احلديث ،وح�سب نظام
االحت��اد ال��دويل لكرة القدم فيفا  -والتي ت�ضمنت عدو
م�سافة  40مرت ًا ل�ست دورات وعدو م�سافة  150مرت ًا

لع�شرين مرة ووفق �أوق��ات معينة � -شملت ( )6حكام
عراقيني دوليني اجتاز االختبارات منهم ( )3حكام بنجاح،
فيما �أخفق (� )3آخرون .وقال الق�صاب ان احتاد الكرة
العراقي �سري�سل �أ�سماء احلكام الثالثة اىل اللجنة اليمنية
املنظمة لبطولة اخلليج و�سيكون هناك اختبار قبل انطالق
بطولة اخلليج حيث �سيتم اعتماد حكم وم�ساعد حكم واحد
من كل دولة ..م�شري ًا اىل �أن بالدنا الدولة املنظمة للبطولة
طالبت الدول امل�شاركة ب�إر�سال �أ�سماء حكمني وحكمني
م�ساعدين ليتم اختيار حكم وم�ساعد حكم۹.

إشراف /عبدالسالم الدباء

عدن ترتدي أبهى حللها املزدانة بألوان الطيف الستقبال بطولة الخيلج
عن توقيت كأس الخليج
حسن قاسم

¿ من يزر عدن هذه األيام فسيجدها قد تحولت الى ورشة عمل حقيقية إلنجاح استضافة اليمن لبطولة كأس
الخليج العربي «خليجي  ،»20إذ 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.

عدن :أحمد حسن عقربي

� ۹أما يف جمال �إن�شاء املالعب الريا�ضية فيمكن القول انها قد
جهزت بكل الو�سائل مبوا�صفات دولية �سواء من حيث خ�صو�صية
املالعب بامل�ساحات واملقا�سات الدولية �أو ب�أعمال زرع احل�شائ�ش
والإنارة الكافية وت�أهيل جميع املالعب واملرافق اخلدمية التابعة
لها وامل�ساحات الواقعة حولها كم�ساحة الوقوف لل�سيارات �أو زرعها
باحل�شائ�ش و�أنواع الزهور املختلفة.
ويف جمال النظافة والبلدية �أفاد االخوة امل�س�ؤولون يف �صندوق
النظافة و�صحة البيئة والبلدية انه قد �شكلت فرق عمل للنظافة
على مدى � 24ساعة يف ال�شوارع العامة واخلا�صة ويف ال�شواطئ ويف
احلد�آئق العامة ،كما مت رفد �صندوق النظافة بالآليات والعربات
اجلديدة حلمل القمامة واملراقبة امل�ستمرة على عمل فرق النظافة
والت�أكد من توفري زنابيل القمامة يف كل ال�شوارع العامة باال�سواق
وغريها.

تفاعل البلديات

 ۹ويف جمال البلديات تقوم �إدارة البلدية يف عدن مبراقبة النظافة
و�صحة البيئة يف عموم اال�سواق واملطاعم واملقاهي و�إلزام �أ�صحاب
املطاعم والأف��ران وموظفيهم بلبا�س الزي املخ�ص�ص للخدمة يف
املطاعم للحفاظ على املظهر احل�ضاري للمطاعم واملقاهي والعاملني
فيها.

 30حديقة غنّاء

ويف جمال احلدائق العامة
�أف��اد االخ �أحمد كاب�س علي
م���د ي���ر �إدارة اال����س���واق
واحل���دائ���ق ان���ه مت حتى
الآن ت�أهيل وا�ستحداث 30
حديقة عامة مبوا�صفات
اجل�������ذب ال�����س��ي��اح��ي
وحتتوي على كل املرافق
اخلدمية والكافتريات
واحلمامات و�ألعاب االطفال اىل جانب
ت�شييد امل�سارح الكثرية يف تلك الفعاليات كما هو احلال
يف حديقة النغم باملعال حيث �ستقام خاللها احلفالت الرتفيهية ،كما
حتتوي تلك احلدائق على النوافري التي ترطب الأجواء احلارة،
ف�ض ًال عن �إقامة بع�ض مكتبات االطفال يف بع�ض املكاتب والذي
يتوا�صل ال�سعي مع االخوة من اخلريين من رجال القطاع اخلا�ص
بتوفريها يف احلدائق وعلى وجه اخل�صو�ص حديقة عمر املختار
م�شيد ًا بقيادة �صندوق النظافة و�إدارته التي تعمل من خالل دوائرها
و�أق�سامها �24ساعة على مدى اليوم الكامل لإجراء عمليات النظافة
والت�شجري والتوعية.
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اسطول بحري للرحالت السياحية
وأعمال مسرحية تجاري خليجي 20
الرتويج السياحي والفندقي

 ۹و ع��ل��ى �صعيد ا جل��ا ن��ب ال�سياحي
والفندقي �أكد امل�س�ؤولون يف مكتب ال�سياحة
بعدن �أن الأمور يف القطاع ال�سياحي املهي�أ
ال�ستقبال خليجي 20ي�سري على ما يرام حيث
و�صل عدد الفنادق يف عدن اىل ما يقارب 200
فندق وعدد كبري منها اىل جانب فندق احل�سوة
اجلديد ،كما جرى ت�أهيل الفنادق وخدماتها
اىل جانب املطاعم واملنتجعات وال�شواطئ
ال�سياحية ومت ت�أهيل الكادر الفندقي واملر�شد
الفندقي يف حني بد�أت ال�شركات ال�سياحية تن�شط
وت�ستقبل الزوار وتقدم لهم اخلدمات ال�سياحية.

أسطول بحري

 ۹يف حني بد�أ االخوة يف م�صلحة موانئ عدن ومن خالل ميناء
الر�صيف ال�سياحي بتجهيز ا�سطول الرحالت ال�سياحية التي �ستنقل
الزوار يف جوالت بحرية حول عدن وجزرها اجلميلة ال�ساحرة يف
حني ت�ستعد كوادر الغو�ص ال�سياحي بتنظيم امل�سابقات البحرية
عرب قوارب ال�سباق.

إعداد /رياض يحيى
أفقياً

� - 1أول رئي�س حترير ل�صحيفة «امليثاق» -
الر�سم على اخل�شب واحلجر.
� - 2أدارت وطافت  -ال�سرور «م»  -مر�ض
«م».
 - 3من املناطق العربية املحلية بدون «ال» -
ال�شديد اخل�صومة � -سورة من القر�آن.
� - 4أرجعة «م»  -عا�صمة �أوروبية «م».
 - 5فرتة زمنية  -اال�سم الأول لرئي�س عربي.
 - 6مت�شابهان  -ن�صف زبيد  -حيوان «م».
� - 7أداة نداء  -مطلب  -وثبة قتالية.
� - 8أعقبت  -جتدها يف هيثم  -خرب  -عط�ش.
 - 9مت�شابهان  -تنقل كثري ًا � -أداة تعريف
 ويل. - 10مت�شابهات  -من مكونات �أو خانات العدد
 وكالة �أنباء عربية «م». - 11مدينة يف حمافظة ال�ضالع «م» -
مت�شابهان  -مت�شابهات.
 - 12ن�صطدم  -ود «م»  -دولة يف �أمريكا
الالتينية.
 - 13من �أن���واع االع��اق��ة  -م�لاح � -أمني
مبعرثة.
 - 14حمافظة م�صرية  -حرف هجائي.
 - 15ا�شتد لهيبها  -عا�صمة �أوروبية.

عمودياً

حل العدد املاضي
8

تأهيل 30حديقة بمواصفات
الجذب السياحي
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 - 1فاقة �شديدة  -للتمني  -جتدها يف ت�صدت
 مدينة �سورية «م». - 2يف ال�صالة -خمطط البناء.
 - 3اللحظة «م»  -ت��ت��ق��دم  -جت��ده��ا يف
فل�سطني.
 - 4املتميزون يف قومهم و�أمتهم  -واحد بلغة
�أجنبية «م».
 - 5النت مبعرثة  -توهج ريح الطيب -
مت�شابهات.
 - 6معامل  -جتدها يف والية ميامي.
 - 7الدينء الطباع.
 - 8م��ن الكواكب  -مت�شابهان  -ق�صيدة
م�شهورة لأم�ير ال�شعراء �أحمد �شوقي يف مدح
الر�سول «�صلى اهلل عليه و�سلم».
 - 9اال�سم الأول لرئي�س جزائري «م»  -فنانة
لبنانية �أو مديرية بالبي�ضاء  -مت�شابهان.
 - 10من مكونات الريال  -قبيلة مينية هاجرت
قدمياً «م»  -يخ�صني «م».
 - 11ملب�س من حديد  -عملة عربية.
� - 12أداة نفي  -من املذاهب اال�سالمية -
عملة عربية «م».
 - 13دول���ة �أوروب��ي��ة ب���دون «ال»  -من
الأمرا�ض الفتاكة.
 - 14مدينة عربية يف ال�شام  -تعاونت
وتوحدت  -حرف مو�سيقي.
 - 15تهاوت  -دولة �آ�سيوية.

 ۹كما تتوا�صل االجتماعات ب�أ�صحاب اخلدمات التي �ستوفر
احتياجات اال�ست�ضافة واملعنية بذلك امل�ؤ�س�سات والقطاع اخلا�ص
الذين �سيمولون امل�ؤ�س�سات الفندقية مبتطلبات من اال�سماك واللحوم
واخل�ضار والفواكه والعمل على اال�شراف ال�صحي على اال�سواق
وكذلك على امل�سالخ.

خطة أمنية ومرورية

 ۹يف حني مت و�ضع خطة �أمنية ومرورية خا�صة باحلفاظ على
الأم��ن و�سالمة الزائر وكذلك خطة مرورية �ستنظم �سري مرور
ال�سيارات والتقيد ب�إر�شاد ال�سري ومت توفري املركبات والدراجات
وو�ضع �إ�شارات ال�سري على الطرقات.
يف حني يتهي�أ االحتاد العام لن�ساء اليمن واجلمعيات الن�سوية
التنموية بالعمل يف اال�شغال اليدوية ذات الطابع ال�سياحي والعمل
على و�ضع خطة ت�سويقية لعر�ض امل�شغوالت اليدوية والفلكلورية
التي يتميز بها اليمن وعدن على وجه اخل�صو�ص.
وحتى �سيارات التاك�سي حيث يجرى العمل على تنظيم عمل
ال�سياقة والتزام ال�سائقني باملظاهر احل�ضارية وح�سن التعامل مع
الزائرين القادمني من الزوار اخلليجيني حل�ضور وم�شاهدة فعاليات
خليجي20

ربط الفنادق بالشبكة الهاتفية

 ۹وعلى �صعيد االت�صاالت �أفاد الأخ حممد �أحمد الزمزمي مدير عام
فرع امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت ان فرع امل�ؤ�س�سة اجنز حتى الآن ما
ن�سبته  %80من ربط الفنادق الرئي�سية لبطولة خليجي 20بال�شبكة
الرئي�سية الهاتفية وبتكلفة قدرت بـ 700مليون ريال ،حيث �شمل الربط
الهاتفي فندق الق�صر يف احل�سوة وفندق عدن وال�شرياتون يف جولد
مور ومركيور يف خورمك�سر بهدف توفري اخلدمة للنزالء وال�ضيوف
واملراكز االعالمية ،و�أ�ضاف :ب�أن فرع امل�ؤ�س�سة بد�أ الرتكيبات لتو�سعة
ع�شر حمطات مين موبايل يف مديريات املن�صورة وال�شيخ عثمان ودار
�سعد والربيقة وخورمك�سر �سعة  1500قناة مواكبة ال�ستيعاب احلركة
الهاتفية خلليجي۹ 20

¿ من املفارقات اجلميلة وال�صعبة �أن ت�صادف بطولة خليجي ع�شرين اجازة عيد
الأ�ضحى املبارك وهو ما يعرف مبو�سم ال�سياحة الداخلية من خمتلف حمافظات
اجلمهورية لال�ستمتاع ب�أجواء و�شواطئ مدينة عدن.
وح�سب االح�صائيات ال�سنوية ف�إنه يزور مدينة عدن يف اجازة عيد الأ�ضحى ما
يقارب املليون و�أكرث و�سي�ضاف �إليهم هذا العام وجود كامل القيادات ال�سيا�سية
والأمنية والريا�ضية باال�ضافة اىل �ضيوف البلد من الفرق والآالف من امل�شجعني.
ومدينة عدن كالعادة متد يديها للجميع وتك�شف عن كنوزها من مواقع �سياحية
و�شواطئ ومنتجعات و�آثار تاريخية و�أنا�س ب�سطاء ب�شو�شني لهم جتارب كبرية يف
التعاي�ش مع الآخرين منذ القدم.
ومع ذلك ف�إن هذه املنا�سبة الريا�ضية العربية اخلليجية تعد فر�صة كربى بالن�سبة
لأبناء عدن لإثبات مقدرتهم يف تقدمي واجب ال�ضيافة للأ�شقاء من �أبناء دول اخلليج
العربي والعامل ،وهي فر�صة �سانحة لن تتكرر �إذا ا�ستغلها �أبناء املدينة يف ت�شغيل
ال�شباب وخا�صة العاطلني يف خمتلف جماالت امل�ساعدة ل�ضيوف عدن ..واال�ستعداد
من الآن يف جتهيز نوع اخلدمات املطلوبة للبطولة من حيث و�سائل النقل اخلا�صة
والعامة وفتح �أك�شاك متنقلة لبيع امل�شروبات وامل�أكوالت اخلفيفة وبيع الهدايا
التذكارية عن مدينة عدن والبلد ككل وامل�ساهمة يف فرق تطوعية يف اال�ستقبال والإر�شاد
والتوجيه وامل�ساعدة لتنظيم املرور وبيع و�سائل و�أدوات الت�شجيع و�أعالم الفرق
و�أعالم الدول امل�شاركة يف البطولة.
فالعمل لي�س عيباً يف ظل الظروف االقت�صادية احلالية ويجب �أن يثبت �أبناء مدينة
عدن للجميع من طالب و�شباب ب�أنهم قادرون على تقدمي العون وامل�ساعدة على اجناح
البطولة باال�ضافة اىل ايجاد و�سائل بيع تدر عليهم بدخل ي�ساعدهم على حت�سني
م�ستواهم املعي�شي.
ويالحظ يف الوقت الراهن ب�أن مدينة عدن التي تزخر باملواقع ال�سياحية والأثرية
�أنها تفتقر اىل اخلدمات من مطاعم وبوفيات تلبي متطلبات هذا احلدث وتقدم خدمات
الإعانة لكل الأعداد الزائرة للمدينة ..وهذه دعوة �أوجهها لقيادة ال�سلطة املحلية
واللجنة املنظمة للبطولة ب�أن ت�ضع يف احل�سبان م�س�ألة توفري مواقع متميزة و�أماكن
الئقة لتقدمي الطعام �أو امل�أكوالت اخلفيفة وايجاد بوفيهات متنقلة وم�ساعدة ال�شباب
يف توفري عربات متنقلة وب�إيجار رمزي حتى ي�ستطيعوا �أن يغطوا العجز يف املطاعم
والبوفيهات وامل�ساهمة يف توفري متطلبات الوافدين والزائرين من املياه وامل�أكوالت
داخل املدينة وخارج وداخل املالعب الرئي�سة ومالعب التدريب.
علماً ب�أن حمالت �شهرية ل�صناعة البيتزا قد �أغلقت نهائياً ال�شهر املا�ضي يف مدينة
عدن وبع�ض حمافظات اجلمهورية وذلك ب�سبب ارتفاع ال�ضريبة على مكونات البيتزا
امل�ستوردة من اخلارج.
�أنبه من الآن لهذه امل�شكالت ال�صغرية يف نظر البع�ض والتي ميكن �أن تتفاقم وبحدة
مع اجازة عيد الأ�ضحى و�أيام البطولة ب�سبب تزايد �أعداد ال�ضيوف والزائرين ملدينة
عدن۹..

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

¿ توقع تقرير خليجي حديث و�صول الآالف من
امل�شجعني ومئات الإعالميني من دول اخلليج اىل
اليمن للمتابعة والت�شجيع خالل فعاليات احلدث
الريا�ضي الأبرز خليجياً خليجي 20املقرر �إقامتها
خالل الفرتة من  22نوفمرب  6 -دي�سمرب 2010
مبحافظتي عدن و�أبني يف اليمن ،مما �سيعمل على
�إ�شغال الفنادق و �إيجاد الطلب على
قطاع اخلدمات وال�ضيافة يف اليمن
وخ�صو�صاً يف املدن التي ت�ست�ضيف
احلدث.
و�أك��د تقرير � -شركة «املزايا
القاب�ضة اال�سبوعي» ال�صادر
حديثاً  -ح�صلت «امليثاق» على
ن�سخة منه  -ان اليمن يعول
ب�شكل كبري على انعقاد دورة
خ��ل��ي��ج��ي 20ال�شهر املقبل،
لأول مرة يف تاريخ امل�سابقة
لإنعا�ش القطاع ال�سياحي
واخل�����دم�����ات وم����راف����ق
ال�����ض��ي��اف��ة وال�ت�روي���ج
اال���س��ت��ث��م��اري وب��ال��ت��ايل
دفع التنمية يف االقت�صاد
املحلي.
و�أو���ض��ح التقرير �أن اليمن
ي�سعى اىل اال�ستفادة من قطاع
ال�سياحة لرفد الدخل املحلي
باعتبار �أن ال�سياحة تعد املورد
الثاين للدخل القومي بعد النفط
يف اليمن ،حيث متتلك البالد -
بح�سب التقرير  -كماً ونوعاً
ه��ائ�ل ًا م��ن مقومات وم�صادر
اجل���ذب ال�سياحي ال��ت��ي تعد
كنز ًا ومتحفاً �سياحياً ي�ستحق
االهتمام.
و�أ���ض��اف� :إن اليمن يعترب
�أحد �أف�ضل املقا�صد ال�سياحية
على خريطة ال�سياحة الدولية،
لتنوع ثقافته وح�ضارته وتنوع
ت�ضاري�سه ،وامتالكه ملقومات
�سياحة اال�صطياف والريا�ضة البحرية واجلبلية
وهذا الر�صيد املتنوع الوفري مبا متتلكه االر�ض من
موارد طبيعية وكنوز ثقافية ميثل م�صدر ًا رئي�سياً
للجذب ال�سياحي.
ولفت التقرير اىل �أنه وحتى العام 2007م �شهدت
اليمن حركة ا�ستثمار كبرية يف الفنادق رفعت عدد
املن�ش�آت الفندقية اىل �أكرث من  800من�ش�أة فندقية.
كما بني �أن القطاع ال�سياحي يف اليمن يعد قطاعاً
ا�ستثمارياً واعد ًا ف�ض ًال عن توفر �إمكانيات ومميزات
�سياحية تتمتع بها البالد وهو ما ي�ؤهلها ال�ستقطاب

مئات الآالف من ال�سياح الأجانب.
و�أ�شار التقرير  -الذي ير�صد التطورات العقارية
واال�ستثمارية يف املنطقة  -اىل �أن اال�ستثمارات
التي خ�ص�صتها احلكومة اليمنية لإن�شاء البنية
الأ�سا�سية املالئمة ال�ست�ضافة املباريات واجلمهور
يف خليجي 20ذهبت لت�شيد امل�لا ع��ب واملن�ش�آت
الريا�ضية والفنادق وا�ستكمال بقية اخلدمات الالزمة
يف حمافظات «عدن وابني وحلج» لإجناح ا�ست�ضافة
اليمن لهذه الفعالية اخلليجية املهمة التي تعقد لأول
مرة يف اليمن.
وتوقع التقرير ب���أن ه��ذه امل�شاريع الريا�ضية

�ست�سهم يف �إح���داث نه�ضة تنموية وخدمية يف
املحافظات اليمنية الثالث كما �ست�ستوعب الآالف
من ال�شباب يف �إطار مكافحة ظاهرة البحث عن عمل
والفقر ،الذي تنتهجه احلكومة اليمنية .وتطرق
التقرير مل�س�ألة �أن اليمن انفق نحو  40بليون ريال
ميني يف بناء املرافق الريا�ضية يف معظم حمافظات
اليمن وبناء �صاالت ريا�ضية مغلقة تتوزع على
خمتلف م��دن حم��اف��ظ��ات ال��ب�لاد.
و�أكد �أن احلكومة اليمنية تراهن
على العوائد االقت�صادية املبا�شرة
وغ�ير املبا�شرة م��ن ا�ست�ضافة
خليجي� 20سواء لإيجاد الوظائف
اجلديدة �أو حتريك االقت�صادات
املحلية يف املدن التي ت�ست�ضيف
املباريات �أو مع�سكرات التدريب.
و �أ���ش��ار التقرير �إىل �إن اليمن
ي�سعى لتحقيق �أق�صى در ج��ات
اال���س��ت��ف��ادة م���ن ا�ست�ضافته
خلليج 20ومب��ا ميكنه من �ضخ
االنتعا�ش يف مفا�صل االقت�صاد
اليمني من بوابة الريا�ضة.
ولفت �إىل �أن اليمن يعول على
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ك��ث�ير ًا ليكون
�شريكاً يف التنمية ،حيث �ساهم
القطاع يف بناء كثري من املنتجعات
ال�سياحية والفنادق.
وك�شف التقرير ب�أن الناجت املحلي االجمايل لليمن
منا العام الفائت 2009م بن�سبة  %5رغم الأزمة
االقت�صادية العاملية ،يف حني ي�شكل الدين العام
الداخلي واخلارجي �أقل من  %30من الناجت املحلي
االجمايل .اجلدير بالذكر �أن �شركة «املزايا القاب�ضة»
�أ�س�ست يف الكويت عام 98م ك�شركة م�ساهمة للعمل
يف جم��ال التطوير العقاري ،وا�ستثمار و �إيجار
وا�ستئجار الفنادق والنوادي واملوتيالت واملتنزهات
واحلدائق واملعار�ض واملطاعم واملجمعات ال�سكنية
واملنتجعات ال�سياحية وال�صحية ،وغريها۹.

