
حتدث االخ �صالح حممد 

علي - طالب جامعي -قائاًل:

- كواحد من اأب��ن��اء اأبني 

والوطن ال ميكن اأن اأ�صف 

�صعادتي و�صروري بانطالق 

الريا�صية  البطولة  ه��ذه 

الكربى التي كانت مبثابة 

احللم والتطلع املن�صود.. 

ودون اأدنى �صك هذه م�صاعر 

ك��ل اأب���ن���اء اأب����ني مبختلف 

ءاتهم،  نتما وا تهم  توجها

وبكل تاأكيد حمافظتنا قادرة 

وم�صتعدة ب�صكل تام وكامل 

ل��ه��ذه ال��ب��ط��ول��ة، وم��ن كان 

ي�صكك يف ق���درة اأب���ني على 

اال�صت�صافة والظهور الالئق 

وامل�صرف فهوؤالء قلة قليلة 

ف����راد ال ي�صكلون رقماً  واأ

اأو ت��اأث��رًا ُي��ذك��ر.. خليجي 

20 مك�صب وم��ن��ج��ز كبر 

بكل املقايي�س، ولعل اأبني 

ال��ي��وم فرحة وم�صتب�صرة 

بحجم وم��ق��دار م��ا حتقق 

ل��ه��ا يف خ�صم اال���ص��ت��ع��داد 

الريا�صية  البطولة  ل��ه��ذه 

الكربى.. ملعب دويل رائع 

وبتكلفة تزيد عن 12 مليار 

ري��ال.. من�صاآت ريا�صية كثرة ومتعددة.. 

خط الت�صعني الرابط بني عدن واأبني.. من�صاآت 

خدمية وتنموية وغر ذلك الكثر والكثر من 

امل�صاريع واملن�صاآت التي بلغت تكلفتها ع�صرات 

املليارات من الرياالت..

نرحب بكل الزائرين وال�صيوف وامل�صاركني 

يف بطولة خليجي20 يف حمافظتي عدن واأبني 

متمنني لهم طيب االإقامة.

أبني تمد ذراعيها
عن بطولة خليجي20 وا�صتقبال اأب��ني لها 

وحجم ما حتقق الأبني والأبناء حمافظة اأبني 

توجهنا اىل االخ اال�صتاذ اأحمد غالب الرهوي 

-وكيل حمافظة اأبني مدير عام مرية خنفر- 

والذي حتدث قائاًل:

- بكل تاأكيد هناك فرحة وا�صتب�صار و�صرور يف 

حمافظة اأبني لدى كل اأبنائها مبختلف توجهاتهم 

واأطيافهم وانتماءاتهم.. وحقيقًة ال يخفى حجم 

ومقدار ما حتقق الأبني من منجزات وم�صاريع 

�صخمة وعمالقة يف اجلانب الريا�صي واخلدمي 

ويف الطرق وغرها من املجاالت االخرى ونوؤكد 

عرب منربكم هذا ان فخامة االخ الرئي�س علي 

عبداهلل �صالح -حفظه اهلل- اوىل ويويل حمافظة 

اأبني كل دعم ورعاية واهتمام لي�س منذ اأن تقرر 

اأن تكون اأبني م�صت�صيفة لبطولة خليجي20 مع 

عدن فح�صب.. بل اإن اهتمام فخامة االخ الرئي�س 

باأبني كان منذ اإعادة حتقيق الوحدة اليمنية يف 

22مايو 1990م.. وللحديث عن جملة ما حتقق 

من من�صاآت وم�صاريع مرتبطة بخليجي20 نقول 

اإن اأبني اليوم جاهزة وم�صتعدة ب�صكل كامل 

لهذا احلدث الريا�صي الكبر، ال ننكر وجود 

عدد من ال�صعوبات اال اأنها ال متنع باأي حال 

من االحوال اإقامة هذه البطولة الريا�صية بل ان 

هذه ال�صعوبات �صيء طبيعي واإفراز ملا حتقق 

الأبني واأبنائها.. ونحن بهذا ال�صدد يف توا�صل 

مع حمافظ املحافظة لتجاوز هذه ال�صعوبات.. 

موؤكدين وداعني اىل ت�صافر جهود اأبناء اأبني يف 

هذا املحفل الريا�صي البهيج والكبر الذي ميثل 

مك�صباً لي�س الأبني وعدن فح�صب، بل وللوطن 

كله.

برامج حافلة
وع���ن ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب اال���ص��ت��ع��دادات 

والتح�صرات اجل��اري��ة على ق��دم و�صاق يف 

اأبني توجهنا لالأخ اال�صتاذ القدير ح�صني حممد 

نا�صر- مدير عام مكتب الثقافة يف حمافظة اأبني 

- والذي حتدث قائاًل:

- ن�صكر يف البداية �صحيفة »امليثاق« على 

دورها االعالمي الرائد والكبر واملتميز، وعن 

جوانب اال�صتعدادات والتح�صرات فقد جرى 

التح�صر لها قبل اأ�صهر واأ�صابيع ما�صية وهي 

حت�صرات وا�صتعدادات وبرامج فنية حافلة .. 

م�صرًا اىل اأن مكتب الثقافة - اأبني يعتز ويفتخر 

باأنه قدم �صبعاً من االعمال الغنائية الإذاعة عدن  

وهي اأغاٍن مرتبطة باحلدث الريا�صي الكبر 

خليجي20 وتعرب عن مدى ال�صعادة والفرحة 

واالبتهاج بهذا املحفل الريا�صي الكبر، ولقد 

كتبت اأنا اأربعاً من هذه االغ��اين ومت تلحينها 

من قبل ع��دٍد من امللحنني ويوؤديها ع��دد من 

كبار الفنانني واإ�صافة اىل ما ذكرناه فاإن مكتب 

الثقافة يعد لربنامج حافل وكبر من خالل 

اإقامة حفالت واأم�صيات غنائية يف اأبني وعدن، 

وهناك عمل متوا�صل وكبر نقوم به ونحن 

نثمن تثميناً عالياً تفاعل قيادة املحافظة ممثلة 

باالأخ املهند�س اأحمد بن اأحمد املي�صري ونوؤكد 

عرب منربكم هذا اأننا حري�صون على اإظهار 

اأبني مبظهر الئق وم�صرف مع ما تتميز به  من 

موروث ثقايف وفلكلوري وفني كبر وزاخر.

ال يوجد ما يقلق
ول��ل��وق��وف ع��ل��ى اجل��ان��ب االأم��ن��ي وم��دى 

جاهزيته يف حمافظة اأبني التقينا باالأخ العميد 

الركن عبدالرزاق املروين - مدير االأمن العام 

مبحافظة اأبني - حيث قال:

- ن�صكر �صحيفة »امل��ي��ث��اق« على دوره��ا 

االإع��الم��ي الرائد واملتميز وامل��واك��ب جلملة 

االح����داث وامل��ن��ع��ط��ف��ات يف حم��اف��ظ��ة اأب���ني، 

وحقيقًة خليجي20 منا�صبة ريا�صية وحمفل 

بهيج انتظره اأبناء الوطن منذ فرتة طويلة، 

واإجن���اح ه��ذه البطولة م�صوؤولية جماعية 

ال يتحملها م�صوؤوليتها االم��ن فقط ب��ل هي 

ن  اأ ًا  كد ومتكاملة..موؤ م�صرتكة  ولية  م�صوؤ

االأو�صاع م�صتتبة وطبيعية وال يوجد هناك ما 

يقلق اأو يعكر �صفو ال�صكينة العامة .. االأجهزة 

االأمنية تقوم مبهامها وواجباتها على اأكمل 

وجه وفق االإجراءات االأمنية املتعارف عليها 

والتي تواكب اأية بطولة ريا�صية داعياً اأبناء 

حمافظة اأبني اىل االإ�صهام الفاعل مع االأجهزة 

االأمنية يف حال وجود اأي طارئ- ال �صمح اهلل- 

مثمناً الوعي الوطني لدى اأبناء حمافظة اأبني 

يف اإظهار هذا املحفل الريا�صي الكبر مبظهر 

م�صرف والئق.

 ظهور الئق 
االخ اال�صتاذ يحيى اليزيدي �صخ�صية تربوية 

- حتدث عن بطولة خليجي20 وعن م�صاعره 

وانطباعاته قائاًل:

- ال ميكن و�صف �صعادتنا و�صرورنا بانطالق 

خليجي20 والتي ت�صت�صيفها بالدنا، وكواحد 

من اأبناء اأبني اأوؤكد اأنها ا�صتعدت ب�صكل كامل 

ومتكامل لهذه التظاهرة الريا�صية الكبرة التي 

تقام يف وطننا الأول مرة.. م�صرًا اىل  اأن ما حتقق 

الأب��ني من منجزات ومن�صاآت وم�صاريع يعد 

كبرًا  يف اجلانب الريا�صي واخلدمي وااليوائي 

وبع�صرات امل��ل��ي��ارات وك��ل ه��ذه امل�صاريع 

واملنجزات تاأتي كمكرمة �صخية حظيت بها اأبني 

من القيادة ال�صيا�صية ممثلة بفخامة االخ علي 

عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية - حفظه اهلل - 

وهي بكل تاأكيد تتويج اإىل منجزات وامل�صاريع 

التي حظيت بها  اأبني منذ اإعادة حتقيق الوحدة 

اليمنية يوم 22 مايو 1990م.. ولعلنا هنا 

نوؤكد اأن اأب��ني متد ذراعيها لالخوة اال�صقاء 

من دول جمل�س التعاون اخلليجي والعراق 

بكل حب وترحيب ووئام مثلها مثل حمافظة 

عدن وك��ذا بقية حمافظات الوطن احلبيب؟ 

ف����ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة 

م��ك�����ص��ب وم��ن��ج��ز 

كبر بكل املقايي�س 

وبكل تاأكيد �صتكون 

م�����ص��رف��ة والئ��ق��ة  

باعتبار اليمن مهد 

العروبة ونربا�س 

احل�صارة، ونتمنى 

يف ه����ذا ال�����ص��ي��اق 

ت�����ص��اف��ر اجل��ه��ود 

وال���ع���م���ل ب����روح 

ال��ف��ري��ق ال���واح���د 

ابني  حمافظتي  يف 

وعدن.

عرس بهيج 
عن هذه التظاهرة 

الريا�صية الكربى 

قالت االأخ��ت اآمنة 

حم�������ص���ن ال��ع��ب��د 

-رئ��ي�����ص��ة احت���اد 

ن�������ص���اء ال���ي���م���ن - 

اأب���ني: حقيقة هذه 

البطولة الريا�صية 

الكبرة متثل عر�صاً 

وحمفاًل بهيجاً لليمن 

ولليمنيني ومن املهم 

وال�صروري تكاتف 

اجل��ه��ود وت�صخر 

الطاقات للظهور الالئق وامل�صرف.

 وت�صيف االخت اآمنة: م�صاركتنا اليوم يف هذه 

الفعالية التي ينظمها منتدى الوحدة اليمنية 

اليوم تاأتي كاإ�صاءة بهية تتواكب مع احتفاالت 

الوطن بالعر�س الريا�صي الكبر خليجي20، 

حيث مت االعالن قبل �صهرين من قبل املنتدى عن 

م�صابقة كربى الأعمال ت�صكيلية وفنية واأدبية 

�صا�صي باحلدث  اأ واإعالمية مرتبطة ب�صكل 

الريا�صي الكبر خليجي20، ولقد القت هذه 

امل�صابقة تفاعاًل كبرًا وغر م�صبوق وقدمت 

اأعمااًل كثرة ورائعة ومتميزة من اجلن�صني، 

ومت اليوم اإع��الن اأ�صماء ع��دد من الفائزين 

والفائزات ومت تكرميهم، وبكل تاأكيد مثل هذه 

التوجهات طيبة ومطلوبة ومطلوب التفاعل 

معها ودعمها من قبل قيادة املحافظة ومن 

ال�صيخ العي�صي وجهات االخت�صا�س االخرى 

يف خليجي20 خ�صو�صاً مع روؤى وبرامج يعد 

لها املنتدى ويعد لها فرع احتاد ن�صاء اليمن/ 

اأب��ني ، فمثل هذه ال��روؤى والربامج الوطنية 

حتتاج اىل اهتمام ودعم، فمن ي�صدق اأن هذه 

الفعالية التي نقيمها اليوم متت دون اأي دعم 

اأو تفاعل.. نوؤكد عزمنا يف املنتدى واملوقع ويف 

القطاع الن�صوي على بذل كل اجلهود والطاقات 

خدمة لهذه البطولة الكبرة وللوطن.. باعتبار 

اأبني حمافظة ال�صمود واالإرادة و�صتظهر مبظهر 

الئق وكبر و�صتكون بطولة خليجي20 رائعة 

ومتميزة.. واإْن وج��دت قلة قليلة ت�صكك يف 

قدرة بالدنا على تنظيم هذه البطولة.. فنقول 

لها: الوطن اليوم قوي باإرادة اأبنائه وعزميتهم 

بالظهور امل�صرف والالئق والكبر ولن تنجح 

ت�صكيكاتكم واأ�صاليبكم املري�صة.. ۹

أبني.. أفراح تخرس األصوات النشاز
¿ تكتسي محافظة أبين اليوم بحلة السعادة والفرح والسرور مع إطاللة يوم 22 نوفمبر وبدء انطالق البطولة الرياضية 
خليجي20 .. مشاعر غامرة وابتهاج ال يوصف في نفوس وقلوب أبناء بوابة النصر الوحدوي.. ذراعان مدتهما أبين 
لزوارها وضيوفها القادمين اليها مرحبة بحميمية صادقة باالشقاء الزائرين والمشاركين والضيوف، ومرددة بصوت 

شجي »حللتم أهاًل ونزلتم سهاًل«؟!
وها هي أبين مع الموعد المنتظر والحدث الكبير.. حول البطولة الرياضية »خليجي20« أجرت »الميثاق« هذا االستطالع 
الصحفي للوقوف على ما تحقق ألبين من مشاريع ومنجزات وكذا استقراء المشاعر واالنطباعات مع انطالقة بطولة 

خليجي20 التي تستضيفها محافظتا عدن وأبين خالل الفترة  من 22 نوفمبر - 5 ديسمبر 2010م.
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لتدريبات املنتخبات اخلليجية امل�صاركة يف البطولة.

منشآت سياحية ..
ونظرًا لالأهمية البالغة التي تكت�صبها عملية االإيواء فقد مت اإن�صاء جممع فندق 

الق�صر فئة خم�صة جنوم قبالة ميناء عدن بتكلفة 200 مليون دوالر، مب�صاحة 250 

األف مرت مربع على مرحلتني االأوىل تت�صمن اإن�صاء فندق فئة خم�صة جنوم م�صمم 

باأحدث املوا�صفات العاملية وب�صعة 240 غرفة وجناحاً فندقياً ، فيما املرحلة 

الثانية ت�صمل بناء مدينة �صكنية حتتوي على فلل جمهزة بكامل التجهيزات 

احلديثة والتقنية املتطورة وباملوا�صفات الفندقية العاملية وهو الفندق الرئي�صي 

املخ�ص�س الإيواء الوفود امل�صاركة يف البطولة، اىل جانب فندق عدن فئة اخلم�صة 

جنوم والذي مت افتتاحه اأم�س االول ال�صبت ومت اعادة تاأهيله بتكلفة تبلغ 35 

مليون دوالر وب�صعة اإيوائية ت�صل اإىل 200 غرفة واأجنحة خا�صة برجال االأعمال 

وال�صخ�صيات املهمة باالإ�صافة اإىل املرافق االأخرى.

وذكر تقرير اللجنة االإ�صرافية اأن احلكومة ر�صدت نحو 10 مليارات ريال 

الإن�صاء فنادق جديدة ال�صتقبال كبار ال�صيوف وبعثات املنتخبات اخلليجية 

امل�صاركة ، كما وقعت وزارة ال�صياحة اتفاقيات مع الفنادق واملن�صاآت ال�صياحية 

االأخرى التي مت اعتمادها لتقدمي خدمات االإيواء للوفود الر�صمية فقط بغر�س 

تاأهيل وتطوير تلك الفنادق ذات فئة خم�صة جنوم وهي فندق �صراتون عدن ، 

فندق فيني�صيا، فندق عدن بالزا ، فندق مركيور.

واأ�صار التقرير اإىل اأن��ه مت توفر 800 غرفة مب�صتوى 4 و5 جنوم ح�صب 

الت�صنيف العاملي وهو ما يقارب �صعف العدد املحدد من قبل احتاد كرة القدم 

والبالغ 500 غرفة.

وينتظر ان ت�صتقبل مدينة عدن فيما يخ�س اإيواء وت�صكني بعثات املنتخبات 

اخلليجية الر�صمية ووفودها املرافقة اأكرث من 600 ريا�صي ، ناهيك عن 40 األف 

م�صجع يتوقع ان يح�صروا اإىل عدن ملتابعة مناف�صات الدورة الكروية اخلليجية.

واأكد وزير ال�صياحة نبيل الفقيه، نائب رئي�س اللجنة املنظمة ل� »خليجي 20« اأن 

عدد الفنادق املخ�ص�صة للبطولة 115 فندقاً، ومت تخ�صي�س 400 غرفة للبعثات 

الريا�صية، مبا فيها بعثة املنتخب اليمني، و400 غرفة اأخرى لكبار ال�صيوف، 

كما مت تاأثيث الفنادق اجلديدة، مبا يتنا�صب مع �صيوف البطولة.

وقالت م�صادر �صياحية مبحافظة عدن اإن ن�صبة احلجز يف فنادق املحافظة 

مبختلف م�صتوياتها بلغت 100%، وتوقعت اأن يتوافد االآالف من دول جمل�س 

التعاون اإىل مدينة عدن خالل فعاليات البطولة.

وبالرغم من جتهيز ما يقارب نحو 800 غرفة يف فنادق راقية، فاإنه من املتوقع 

ح�صور جماهر غفرة اإىل عدن، خا�صة من املنافذ الربية اليمنية والتي ت�صهد 

خالل هذه االأيام ن�صاطاً مكثفاً ال�صتقبال االآالف من الزوار اخلليجيني الذين قدموا 

لت�صجيع منتخباتهم.

وذكر التقرير اأن 30 من�صاأة �صياحية بعدن تقع يف جولد مور و�صاحل اأبني 

واملنطقة الواقعة بني الربيقة واحل�صوه كمواقع الإيواء الوافدين وكبار ال�صيوف 

وامل�صجعني وال�صحفيني.

نهضة عمرانية..
واأكدت اللجنة االإ�صرافية يف تقريرها ان احلكومة خ�ص�صت نحو 34.400 مليار 

ريال لتنفيذ ما يقارب من ) 213( م�صروعاً خدمياً وتنموياً يف املحافظات املحت�صنة 

للبطولة )عدن، حلج، اأبني( يف جماالت )الكهرباء،االأ�صغال والطرق، االت�صاالت، 

ال�صحة، املياه وال�صرف ال�صحي، النقل، النظافة والتح�صني واالإن��ارة(، 

ا�صتحوذت عدن على ن�صيب االأ�صد منها باعتبارها امل�صت�صيف الرئي�صي خلليجي 

20 ب�عدد 121 م�صروعاً بكلفة 21.526 مليار ريال ، ثم جاءت حلج القريبة من 

عدن ب� 59 م�صروعاً ب� 3.413 مليار ريال، فيما كان ن�صيب حمافظة اأبني 31 

م�صروعاً بكلفة 8.800 مليار ريال.

خطة أمنية محكمة..  
ولتبديد املخاوف االأمنية لدى بع�س اال�صقاء يف دول اخلليج، حر�صت 

احلكومة على ح�صد كل الطاقات الب�صرية واالإمكانات املادية والتقنية ال�صتكمال 

اال�صتعدادات التنظيمية واالأمنية مبا ي�صمن دورة ناجحة واآمنة، وقد اأقرت 

اللجنة اخلطة االأمنية العليا التي و�صعتها وزارة الداخلية والتجهيزات 

ال�صرورية املطلوبة لتنفيذ هذه اخلطة املحكمة لتاأمني ا�صت�صافة البطولة.

ويالحظ الزائر ملدينة عدن ما تعي�صه املدينة من اأم��ن وا�صتقرار نتيجة 

االإج��راءات االحرتازية التي اتخذتها االأجهزة االأمنية يف كل املنافذ والطرق 

املوؤدية اإىل من�صاآت ومرافق » خليجي 20 »�صمن خطة اأمنية غر م�صبوقة يتج�صد 

فيها حر�س بالدنا على اإجناح الدورة واف�صال مراهنات اأعداء اليمن الذين حاولوا 

باأعمالهم االإرهابية خلق البلبلة للحيلولة دون اإقامة خليجي 20 يف موعده، اإاّل 

اأن حماوالتهم باءت بالف�صل.۹

سماء عــدن تتألأل بــــــــــــــــــــانطالق خليجي 20

األشقــاء يسـقـطـــــــــون رهانات املرجفني

تتعاظم أفراح شعبنا بعيد االستقالل مع احتضان بالدنا 
دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم العشرين


