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عدد من زوار مهرجان صيف صنعاء السابع لـ"ٹ":

وجدنا صعوبة كبرية يف اختيار نماذج 
ــدث إليهم،  ــم والتح ــزوار للقاء به ــن ال م
فقد كان االزدحام كبرياً والحضور كثيفاً، 
ــة تمكنا من خطف بعض  وبصعوبة بالغ
ــورة  ــاء وبص ــال والنس ــن الرج ــزوار م ال
ــدت  ــم وأب ــا به ــن التقين ــوائية، ومم عش
استعدادها للتحدث إلينا الدكتورة رانيا 
ــنان"  ــة أس ــد "طبيب ــم الجني عبدالكري
والتي وجدناها مستمتعة ومتفاعلة جداً 
ــات املقامة يف أحد  ــرات والفعالي مع الفق
ــا: حقيقة  ــربى، تقول راني ــات الك املخيم
ــن قبل أحد  ــذا املهرجان م ــت عن ه عرف
ــرية عندما  ــاء وكانت مفاجأة كب األصدق
ــد  ــت ق ــبعني وكن ــة الس ــت إىل حديق جئ
ــت الزيارة أكرث من مرة ولم أكن أتوقع  أجل
ــم وفعاليات  ــداً أن أرى ما رأيت من زخ أب
كثرية ومتنوعة، كل املحافظات موجودة 
برتاثها وموروثها الشعبي الذي يدل عىل 
ــعرنا باالعتزاز  عراقة وأصالة اليمن ويش
ــري والتنوع  ــرثاء الكب ــا نمتلك هذا ال بأنن
الفريد ويجعلنا أكرث حرصا عىل وحدتنا 
ــتطيع، وكذلك  ــكل ما نس ــع عنها ب ونداف
حضور عربي وإسالمي يف هذا املهرجان 
ــعر  ــن دول عديدة كل هذا جعلني أش وم
ــي للمهرجان  ــت زيارت ــدم ألني أجل بالن
ــت بعدها عىل  ــن مرة، ولهذا حرص أكرث م

الحضور اليومي.
ــلبيات  ــدت أن املهرجان رافقته س وأك
ــاع  ــدم اتس ــري وع ــام الكب ــي االزدح وه
ــرارة  والح ــور،  الجمه ــكل  ل ــات  املخمي
ــل املخيمات،  ــت تحت ــة التي كان املرتفع
ــام أدى إىل ضياع عدد من  كما أن االزدح
األطفال، كنا نسمع بني الحني واآلخر عن 
ــرث لدى إدارة  ــدان أو وجود طفل أو أك فق

ــم يجدونهم لكن  ــان، صحيح أنه املهرج
ــات عصيبة يف  ــون األرس قد مرت بأوق تك

البحث عنهم.
هذا العام أفضل

زوار  ــن  م ــب  الخطي ــب  كوك ــت  األخ
ــاهدة  ــام املايض، وش ــذ الع ــان من املهرج
ــمني  عىل كافة فعاليات املهرجان للموس
السادس والسابع، وعندما تحدثنا معها 
ــكالم الجدير  ــا الكثري من ال ــا لديه وجدن
بالوقوف عنده والتمعن فيه، تقول كوكب: 
املهرجان السادس والسابع كانا بالنسبة 
يل رائعني، فاألول يمثل أول تجربة يل مع 
ــه أو ربيعه  ــان مع أنه يف دورت ــذا املهرج ه
ــادس وهذا املهرجان "السابع" لهذا  الس
ــعر أنه أفضل من السابق وأكرث  العام أش
ــور كان أفضل بكثري من  ــا والحض تنظيم
العام املايض وزخم الفعاليات واملشاركات 
ــاً وجدنا يف هذا  ــعة وأكرث تنوع كانت واس
ــياء كنا نجهلها عن املحافظات  العام أش
ــي  تحاك ــي  الت ــات  فاملجتمع ــرى  األخ
البيئة يف شبوة ومارب وتهامة وسطقرى 
ــا ننتقل  ــة مثال جعلتن ــاء القديم وصنع
ــك البيئات بكل  ــل ونعيش واقع تل بالفع
ــة املهرجان  ــدت أن إقام ــا، وأك تفاصيله
ــها البلد تعد  يف ظل الظروف التي تعيش
إنجازاً عظيماً لوزارة السيتاحة ووساماً 
ــتحقه كل العاملني بالوزارة، والوسام  يس
األكرب للشعب اليمني الذي تواجد وكان 
ــداد كبرية جدا  ــارضا يف املهرجان وبأع ح
ــة يف صنعاء ولكنه  ــروف الصعب رغم الظ
ــالة بأنه يريد  ــف ليوصل رس ــدا لم يخ أب
ــن املمتعة  ــذه األماك ــل ه ــد يف مث التواج
ــئولني أن تكرثوا  ــدة وعليكم يا مس واملفي

ــط ألن اليمنيني يف حاجة  من هذه املناش
ماسة إليها أن تشمل كل املحافظات.

ــلبيات  ــض الس ــاك بع ــت: هن وأضاف
ــتقبًال،  ــم تداركها مس ــي نتمنى أن يت الت
ــم  ــاكل، والتنظي ــق املش ــام يخل فاالزدح
ــا  ــكلة وم ــذه املش ــاوز ه ــي أن يتج ينبغ
ــود خيمة  ــن وج ــام م ــذا الع ــه ه الحظت
ــد  ــاهم يف الح ــد س ــالت يشء جي للعائ
ــوام  ــت يف األع ــي حدث ــاكل الت ــن املش م
السابقة ولكن االزدحام داخل املخيمات 
ــاً والحديقة  ــزال قائم ــا أمر ال ي وخارجه
ــم املباعدة بني  ــعة جداً، فلماذا ال يت واس

املخيمات وعدم حرصها يف نطاق جغرايف 
ضيق سبب كل هذا االزحام.

تطوير بطيء
ــن زوار  ــو م ــعود، وه ــدام مس األخ ص
املهرجان الدائعمني يف كافة دوراته، يقول: 
ــاً من عام  ــهد تطوراً متنامي املهرجان يش
إىل آخر لكن هذا التطور يميش ببطء كبري 
ــنوات عدة  فاملهرجان مىض عىل والدته س
واملفروض أن يظهر بمستوى من التنظيم 
ــر عليه، ومن  ــات أفضل مما ظه والفعالي
ــذا  ــىل ه ــون ع ــون القائم ــرتض أن يك املف

ــة متقدمة  ــد وصلوا إىل مرحل املهرجان ق
ــن اإلدارة والتنظيم لهذا املهرجان،  جدا م
ــذا العام  ــان يف ه ــن املهرج ــدث ع وال نتح
ــات  ــة املهرجان ــن كاف ــدث ع ــا نتح ولكنن
ــابقة التي كانت تظهر بشكل متطور  الس
ــي، أما  ــذي ينبغ ــكل ال ــس بالش ــه لي لكن
ــم يف مثل هذه  ــه أقي ــي أن ــان فيفك املهرج
ــاع الصعبة مع أن املدة تقلصت إىل  األوض

درجة كبرية جدا من شهر إىل أسبوع.
اليمن حارض بأكمله

األخ عيل محمد القايض يزور املهرجان 
ــه  ــة فعاليات ــزور كاف ــري وي ــه األخ يف يوم
ــاركات  ــىل كافة املش ــطه ويطلع ع ومناش
ــاركني من املهرجان،  من خالل بعض املش
ــايض كان لقائي  ــام امل ــول القايض: الع يق
ــام أيضا  ــة وهذا الع ــذا املهرجان صدف به
صدفة، كنت مارا جوار الحديقة وشاهدت 
ــألت فقيل يل مهرجان  االزدحام الكبري وس
صيف صنعاء نزلت وشاهدت مهرجانات 
ــاً لكنه  ــاً عادي ــت أظنه مهرجان ــرية، كن كب
ــرر  ــداً وتتك ــاٍل ج ــتوى ع ــىل مس كان ع
ــف  ــام أيضاً ولكن لألس ــذا الع ــة ه الصدف
ــه  ــم أمتعت ــان يل ــت واملهرج ــديد جئ الش
وحاجياته وفعالياته لريحل ويغيب سنة 
ــني عىل  ــىل القائم ــب ع ــا أعي ــة، وهن كامل
ــب إعالم  ــور يف جان ــان القص ــذا املهرج ه
ــال بهذا  ــان الذي فع ــذا املهرج ــاس به الن
ــل  ــددة يحم ــة واملتع ــات املتنوع الفعالي
ــذا الوطن والذين  ــالة لكل العابثني به رس
ــتقراره، ها نحن  ــدون زعزعة أمنه واس يري
مستمتعون سعداء يف حديقة السبعني لن 

تقتلوا البسمة يف شفاهنا مهما عملتهم.
ــو  ــام ه ــذا الع ــز له ــار إىل أن املمي وأش
حضور اليمن بأكمله، تجولت يف ساعتني 
ــات اليمنية، حرض  بني مختلف املحافظ
ــة  ــرضت املتع ــداع ح ــرض اإلب ــرتاث ح ال
ــعر بالفخر  ــي زار املهرجان يش وكل يمن
ــذه األرض  ــي إىل ه ــه ينتم ــزاز بأن واالعت

الغنية باألصالة والعراقة.
أشياء كنا نجهلها

ــني القايض  ــت الصدفة ب ومثلما جمع
ــعيد  ــا آالء س ــت أيض ــان، جمع واملهرج
ــدي بهذا  ــارم وصديقتها حنان امله الص
ــن  ــه م ــمعا عن ــم يس ــذي ل ــان ال املهرج
ــم وهذه  ــذا الزخ ــا جدا به ــل وفوجئت قب
الفعاليات الرائعة وكانت املفاجأة األكرب 
ــذا املهرجان يقام  عندما قيل لهما بأن ه
ــر القصور  ــا يظه ــابعة .. وهن ــرة الس للم
ــان  املهرج ــذا  له ــي  والدعائ ــي  اإلعالم
ــازل عىل  ــل كل املن ــب أن يدخ ــذي يج ال
ــن والقائمني  ــاء كيف ونح األقل يف صنع
ــال هذا  ــعى إىل إيص ــان نس ــىل املهرج ع

املهرجان للعالم أجمع.
تقول آالء: املواطن اليمني اليوم بحاجة 
ــط  ــذه الفعاليات واملناش ــة إىل مثل ه ماس
ــعادة إليه وتجعله  التي تدخل املتعة والس
ــو  ــل يشء ه ــه، وأجم ــن وطن ــا م ــرث قرب أك
ــور املحافظات اليمنية  حضور تراث وفلكل

وهو األمر الذي كنا نجهله تماما.

■   نقص الحمامات وقلة النظافة واالزدحام الشديد أبرز السلبيات

■ استطالع/ عبدالباسط محمد النوعة

مهرجانها  صنعاء  العاصمة  ودعت  الجاري  األسبوع  مطلع 
السياحي السابع بعد أن عاشت معه وفيه أسبوعاً حرضت فيه 
البسمة والسعادة واملتعة واإلثارة، وانرصف الناس عن السياسة 
املهرجان  انقضاء  وبعد  ولكنهم  كاهلهم  أتعبت  التي  ومشاكلها 
السياسة  فيها  تحرض  التي  الدائرة  تلك  نفس  إىل  سيعودون 
ظل  يف  املهرجان  هذا  إقامة  أن  إىل  البعض  وينظر  بمشاكلها، 
الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن يمثل حدثا استثنائيا ساهم 
إىل حد كبري يف تحسني صورة اليمن، ككل سواء لدى املواطن اليمني 
أو حتى عىل الصعيد الخارجي، فقد مرت أيام املهرجان بصورة 
طبيعية خالية من أي مشاكل وحرض فيها الجمهور املتعطش 
بما يدور حوله من  بكثافة عالية، غري متهم  للمتعة والسعادة 

مشاكل وأحداث سياسية.
"الثورة" التقت عدداً من زوار املهرجان وجماهريه وتعرفت من 
حول  وآرائهم  لهم  بالنسبة  املهرجان  هذا  أهمية  عىل  خاللهم 

فعالياته ومقرتحاتهم حول التنظيم واإلعداد.

املهرجان تظاهرة سياحية وثقافية هامة ومتنفس تاملهرجان تظاهرة سياحية وثقافية هامة ومتنفس ترفيهي للمواطنني

■   الكثيرون حضروا 
إلى المهرجان عن 

طريق الصدفة 
وانتقدوا ضعف 

الدعاية واإلعالن عن 
المهرجان

■   السنيني: 
تسعى وزارة 

السياحة إلى تأهيل 
حديقة السبعين 

لتكون مقراً دائمًا 
للمهرجان ومتنفسًا 

لكل الناس

ــادق العاصمة اليابانية طوكيو  تصدرت غرف فن
قائمة أفضل الفنادق التي تهتم بالنظافة والقواعد 
ــتة ماليني من  الصحية, وذلك وفقا ألراء أكرث من س
ــع «Hotel.info» الذي أكد عىل  ــتخدمي موق مس
ــف غرف فندقية من بني املدن  أن طوكيو لديها أنظ
ــارة, وتحصلت عىل مقياس 8.93 من  الدولية املخت
ــا عىل أعىل  ــت فنادقه ــل 10 مدن تحصل ــني أفض ب

مقياس للنظافة.
ــز  ــو ال تتمي ــادق يف طوكي ــرف الفن ــم أن غ ورغ
باإلطاللة عىل الشواطئ الرملية البيضاء وال تزين 
جدرانها اللوحات الجدارية الرائعة التي تعود إىل 
ــياح يقولون أن  ــة اإليطالية لكن الس ــرص النهض ع
ــعبيتها وهي  ــدا يقود ش ــيا واح هناك عامال رئيس

النظافة.
ــن القائمة  ــو الثانية ضم ــاءت وارس ــذا وقد ج ه
ــي تحصلت عىل  ــيئول الت ــا س ــد 8.76 تليه برصي
ــالفا  ــلوفاكية براتيس رصيد 8.73 ثم العاصمة الس
ــا البلغارية فقد تعادال, وتحصال عىل املركز  وصوفي

الرابع بمجموع رصيد 8.54 من عرشة.

تمثال أبو الهول يف مرحلة ترميم لشهرينتمثال أبو الهول يف مرحلة ترميم لشهرينفنادق طوكيو األنظف عامليًافنادق طوكيو األنظف عامليًا
أعلن الدكتور ممدوح الدماطى وزير اآلثار أن جسم تمثال أبو الهول بمنطقة األهرامات 
ــة دورية، وذلك بعد مرور عدة  ــع منذ الجمعة املاضية ملرشوع ترميم وصيان بالجيزة خض

سنوات عىل ترميمه.
ــزء من هضبة  ــة املنحوتة يف أضعف ج ــن اآلثار الهام ــو الهول م ــال أب ــرياً إىل أن تمث مش
ــواء  ــات، ولذلك من الرضوري إجراء عمليات الصيانة الدورية له للحفاظ عليه س األهرام

بالتخلص من عوامل التلف أو التقليل من تأثريها.
ــتغرق شهرين يكون بعدها أبو الهول  ــوف يس ولفت الدماطى إىل أن مرشوع الصيانة س

يف أبهى صورة يستقبل بها زواره يف املوسم السياحي القادم.


