
ــني يف وزارة  ــئولني واملعني ــه للمس ــا ب ــؤال توجهن س
السياحة ومجلس الرتويج السياحي السيما أن مجلس 
الرتويج السياحي يعنيه األمر كون املبنى أيضاً مخصصاً 
ــارع مجاهد وكانت البداية  له وهو اآلن يف مبنى إيجار بش
ــياحة  ــل وزارة الس ــنيني وكي ــام الس ــور عص ــع الدكت م
ــرشف اللجنة املالية  ــئون املالية واإلدارية وم ــاع الش لقط
ــؤال جميل، ولكن ينبغي  ــان حيث أوضح أن الس باملهرج
أن يتم نزع النظارات السوداء ليكون السؤال أكرث وضوحاً 

حتى تكون اإلجابة واضحة.
موازنة معتمدة

ــة املهرجان معتمدة  ــنيني: إن موازن يقول عصام الس
ــس  ــدى مجل ــوزراء ل ــس ال ــواب ومجل ــس الن ــن مجل م
الرتويج السياحي ضمن األنشطة، وبالتايل ينبغي إقامة 
ــه ، وال يجوز  ــغ يف ما حدد ل ــك املبال ــان ورصف تل املهرج
ــى وزارة  ــر فرتميم مبن ــل آخ ــاط أو عم ــا إىل نش توجيهه
ــة التي ينبغي  ــام الحكومة اليمني ــياحة هي من مه الس
عليها أن تبادر يف معاملة مبنى السياحة باملثل مع بقية 
املباني الحكومية املجاورة ملبنى السياحة يف ذلك الحي 
ــياحة لكنها ترممت  من الحصبة والتي ترضرت مثل الس
ــكلة أن نظرة  ــرتة، ولكن املش ــا منذ ف ــى العمل فيه وانته
ــن نحن بدورنا ال  ــياحة ال تزال قارصة ولك الحكومة للس
ــل البد من  ــطتنا وبرامجنا ب ــداً أن نوقف أنش ــي أب ينبغ
ــها مهرجان صيف صنعاء السياحي  إقامتها وعىل رأس
ــه أقيم يف  ــذا العام كون ــتثنائية ه ــذي احتل أهمية اس ال
ــاء يف أمس  ــي بصنع ــن اليمن ــة كان املواط ــروف صعب ظ
ــتفاد من املهرجان  الحاجة ملثل هكذا متنفس، كذلك اس
ــياحي كانوا يمرون  أكرث من (300) عامل يف القطاع الس
ــياحي الذي  ــراً للركود الس ــروف صعبة نظ ــات وظ بأوق
ــياحية وأصحاب حرف  ــه البالد منهم منشآت س تعيش
ــون يف الوزارة  ــات والعامل ــياحية يف املحافظ ومكاتب س
ــداً تلك  ــريون، وال ننىس أب ــعبية وغريهم كث ــرق الش والف
ــال واألرس التي  ــمت يف وجوه األطف ــي ارتس ــمة الت البس
ــة والرتفيه،  ــوا يتوقون للمتع ــان والذين كان زارت املهرج

فكل املبالغ تهون أمام هذا املوقف اإلنساني الكبري.
موازنة للرتويج 

تأجيل املهرجان عام واحد فقط قد تعمل مخصصاته 
أو موازنته عىل ترميم وتجهيز مبنى السياحة، وبالتايل 
ــياحة  ــتقرار إداري للعاملني بوزارة الس ــا اس ــون هن يك

ينعكس إيجاباً عىل األداء.
وزارة  ــل  وكي ـ  ــوي  الصن ــده  عب األخ  ــول  يق ــا  وهن
ــئون املالية واإلدارية - ورئيس  ــاعد للش السياحة املس
ــي ضمن  ــان يأت ــان: إن املهرج ــة باملهرج ــة املالي اللجن
ــياحي ضمن  ــج الس ــس الرتوي ــنوية ملجل ــة الس الخط

ــن  ضم الرعاية والرتويج السياحي ، وال يوجد  
ــائي ، كما  موازنة مجلس الرتويج بند خاص لعمل إنش
ــم وتجهيز مبنى  ــة املخصصة لرتمي ــغ أو املوازن أن املبل
ــياحة معتمدة يف وزارة املالية وكان األخ وزير  وزارة الس
ــياحة مع  ــد أن علينا يف وزارة الس ــابق قد أك املالية الس
ــكلة من األشغال واملالية أن نعد الدراسات  اللجنة املش
ــم للرتميم ، كون املبلغ مرصوداً يف وزارة املالية  والتصامي
ــة بالتكلفة  ــات مذيل ــت الدراس ــم فعًال وقدم ــذا ما ت وه
ــا أن يتم نقل  ــل أم ــدء العم ــر الرصف وب ــن ننتظ ، ونح
ــائي فهذا ال يجوز أبداً كما  ــاط إىل عمل إنش موازنة نش
ــس الرتويج ألنها  ــداً الرصف يف موازنة مجل ال ينبغي أب
ــائل  ــج واملهرجان أصبح من أهم وس ــة للرتوي مخصص
ــيل ودويل  ــى باهتمام ، مح ــياحي ويحظ ــج الس الرتوي
كبري، كما ال يمكن أبداً أن نقوم برصف مبالغ للرتميم من 
ــف الرتميم عىل وزارة  ــد تكراراً ، فتكالي املجلس وهذا يع
ــا أن القصور يف عدم  ــدة لديها كم ــة واملبالغ معتم املالي
ــيئة أمام العالم  ــيجعلنا يف صورة س إقامة املهرجان س
ــىل متابعة املهرجان  ــذي اعتادت العديد من الدول ع ال

واملشاركة فيه.
التساؤل غري منطقي

ــام وهي ضمن  ــد أن تق ــة الب ــان فعالي إذا كان املهرج
ــا املبالغ كل عام فقد  ــنوية ترصد له خطة املجلس الس

ــبق للمهرجان وأن أجل أو باملعنى الصحيح لم يقام  س
لعامني متتاليني 2011-2012م يعني أنه يمكن تأجيله، 
كما أنه ينبغي أن تسأل هنا أين ذهبت موازنة املهرجان 

للعاملني املذكورين آنفاً؟
األخ عبدالجبار سعيد – وكيل وزارة السياحة لقطاع 
ــة باملهرجان  ــة الفني ــطة مرشف اللجن ــج واألنش الربام
ــع يف العام  ــًال: كان الوض ــؤال قائ ــب عىل هذا الس - يجي
2011م وحتى العام 2012م أقصد وضع البلد غري مالئم 
ــياحي  ــا أن مجلس الرتويج الس ــان، كم ــة املهرج إلقام
ــه قرابة مليار ريال ديون عند الخطوط الجوية  كان لدي
ــت حتى اآلن  ــريان األخرى وما زال ــة ورشكاه الط اليمني
ــة املهرجان  ــن ذهبت موازن ــا يتعلق بأي ــلم، أما م لم تس
ــؤوًال مالياً أو يف الرتويج السياحي، وهذا  فأنا لست مس
ــي هنا التنبيه بأن  ــؤال يوجه للمعنيني، ولكن ينبغ الس
ــي 2011-2012م كانت  ــياحي لعام ــوارد الرتويج الس م

متوقفة لدى الجهات ذات العالقة.
وحول ما إذا كان مناسباً تحويل مخصصات املهرجان 
ــياحة قال  ــة وزارة الس ــم وتجهيز مبن ــام ولرتمي ــذا الع له
ــعيب الصيانة والرتميم والتجهيز ملبنى الوزارة مسألة  ش
ــة العام  ــا الحكومة بداي ــوم به ــي أن تق ــة وكان ينبغ مهم
ــام  ــدم اهتم ــاهًال وع ــاك تس ــد أن هن ــن أعتق 2012م ، لك
بالقطاع السياحي من جانب الحكومة ممثًال بثالث وزارة 
املالية واألشغال والسياحة، وإذا كانت املسألة مقارنة أو 

ــياحة توفر تكاليف الرتميم هذا يف  مجابهة بأن وزارة الس
اعتقادي غري منطقي ألن املهرجان نشاط ينبغي أن تقوم 
ــس الرتويج  ــل املهرجان يف مجل ــوزارة، كما أن تموي ــه ال ب
ــة أن يقوم  ــن إذا هناك جدي ــول يمك ــياحي ولكن نق الس
ــياحي بتوفري جزء من هذا التمويل  مجلس الرتويج الس
ــع بالعملية،  ــم والتجهيز من أجل الدف ــة والرتمي للصيان
ــن املوازنة إال أن املناقصة  ــم مبنى الوزارة أدرج ضم فرتمي
ــاهل من الثالث الوزارات، فقيادة  لم تعلن وهذا سببه تس
ــياحة كان ينبغي عليها املتابعة املستمرة لدى  وزارة الس

وزارة املالية، واملالية لعبت سياسة واألشغال تساهلت.
وهنا نتساءل ملاذا فقط مبنى وزارة السياحة الوحيد 
ــات  ــى اآلن يف حني رممت كافة املؤسس ــم يرمم حت ايل ل

والوزارات الحكومية املجاورة.
ــا اللجنة  ــعيد أن التكاليف التي حرصته ــح س وأوض
ــد (50) مليون  ــارشة لم تتع ــداث الحصبة مب عقب أح
ــا اآلن فإن املبالغ  ــم والصيانة والتجهيز أم ــال للرتمي ري

التي يحتاج إليها املبنى أكرث بكثري.
ــعيد أن طرح سؤال ملاذا تقيم وزارة السياحة  وأكد س
ــرى بها ترميم املبنى التابع لها هذا  مهرجاناً وكان األح
ــؤال غري طبيعي ، فمسئولية اإلنشاء والتجهيز عىل  س
ــغال) وهما من ينبغي أن يالما  الحكومة (املالية واألش
ــياحة  ــئلة كون معاناة الس بالتقصري وتوجه لهما األس

وموظفيها كبرية جداً وطال أمدها.
للرتويج وليس لإلنشاء

ــي –املدير  ــت فاطمة الحريب ــاءل األخ وبدورها تتس
ــت  ــن ذهب ــياحي: أي ــج الس ــس الرتوي ــذي ملجل التنفي
ــقاء بالخليج والتي  املبالغ الكبرية التي جاءت من األش
ــآت العامة والخاصة يف  ــت لرتميم وإعادة املنش خصص
ــم من موازنة  ــى يأتي من يطالبنا بالرتمي الحصبة، حت

األنشطة والفعاليات الرتويجية.
ــرح  ــة بالف ــر املمزوج ــك املظاه ــا تل ــت: يكفين وقال
والسعادة واملتعة التي ملسناها لدى كل زوار املهرجان، 
ــائل الشكر التي رصدناها من الجمهور  ويكفينا كل رس
ــع الحرج يف  ــيه األزمة والوض ــتطعنا أن ننس ــذي اس ال
ــرتة راحة وترفيه  ــرام أن يكون لليمني ف ــد ، يعني ح البل

والبد وأن يكون عىل الدوام يف قلق وتوتر.
ــاك مبالغ  ــنوياً ، هن ــان البد أن يقام س ــذا املهرج وله
ــم مبنى وزارة  ــت. وملاذا ال يرم ــدت لإلعمار أين ذهب رص
السياحة مثل بقية املؤسسات الحكومية؟ راحت لجان 
ــم ماذا  ــتغلنا معه ــا عليهم واش ــاءت لجان ورصفن وج
عملت هذه اللجان، أما مبالغ املهرجان فهي مخصصة 

للمهرجان وال يجوز أبداً رصفها يف غري ذلك.
أنشطة وبرامج مبهمة

ــا هو لعامني  ــام كل عام فه ــد وأن يق ــان الب إذاً املهرج
ــن ذهبت  ــل العامني وأي ــاذا تأج ــم يقم فلم ــني ل متتابع

موازنته عامني متتاليني؟!
وهنا أكدت األخت فاطمة الحريبي أن األوضاع كانت 
ــذر خاللها  ــرة وتع ــي 2011م و 2012م متوت ــالل عام خ

إقامة املهرجان نظراً لتلك األوضاع.
ــا ال تعلم أين  ــت أنه ــة أوضح ــق باملوازن ــا يتعل وفيم
ــألته أين  ــويق وس ــص بالتس ــتدعت املخت ــت واس ذهب
ــني املذكورين؟ وهل فعًال  ــت موازنة املهرجان للعام ذهب

تم اعتماد مبالغ للمهرجان خالل العامني.
ــم اعتماد مبالغ أو  ــدوره أوضح املختص أنه فعًال ت وب
ــطة  ــة املهرجان للعامني ولكن ربما رحلت إىل أنش موازن

وبرامج وفعاليات ترويجية أخرى.
ــطة  ــة األنش ــن ماهي ــص ع ــألنا املخت ــا س وعندم
ــت عليها موازنة املهرجان  والربامج التي أقيمت أو رحل
ــدول الزمني وإذا ما  ــم وفق الج ــد املختص العمل يت أك
ــل يف عامي 2011م  ــروف معينة مثلما حص حصلت ظ
ــرى وال توجد  ــص املبالغ ملهام أخ ــم تخصي و2012م يت
ــطة  ــة أو يشء تراكمي يف امليزانية، وأما عن األنش حاج
ــة أين رصفت؟  ــاً للمهرجان واملوازن ــت عوض التي أقيم
ــايل يف مجلس الرتويج  ــؤال إجابته لدى املدير امل هذا س

السياحي.
 ويظل السؤال مفتوحاً حتى نالقي اإلجابة الشافية 
والكافية له، آملني من اإلخوة املعنيني يف مجلس الرتويج 
ــتظل  ــألة كونها س ــح، وتبيان املس ــياحي التوضي الس

معلقة.

ــام على عجالة ، ورغم  ــابع 2014م الذي مر هذا الع ــياحي الس انتهى مهرجان صيف صنعاء الس
ــكان  ــريحة كبيرة من س ــرور لش ــاس لهذا المهرجان وأهميته في إدخال البهجة والس ــة الن حاج
ــدى العاملين في القطاع  ــياحية الراكدة ل ــاهم أيضاً في تحريك المياه الس ــة صنعاء، وس العاصم
ــتغرابهم من إصرار  ــياحة أبدوا اس ــاً من المهتمين والعاملين في الس ــياحي، إال أن هناك أناس الس
وزارة السياحة إقامة هذا المهرجان وبهذه الفترة القصيرة ، في ظل األوضاع التي تعيشها البالد 
وصرف عشرات الماليين لهذا المهرجان في حين أن المبنى الخاص بالوزارة والواقع في الحصبة 
ــد كان العام الماضي  ــوء مع مرور الوقت ، فق ــة إلى ترميم بل إن حالته تس ــزال مخرباً وبحاج الي
ــدة صغير جداً وثالث  ــتأجرته الوزارة في ح ــر، كما أن المبنى الذي اس ــي هذا العام بكثي ــل ف أفض
ــم الموظفين قابعون في المنازل ال  ــون في غرفة ال تتعدى 3×4 أمتار ومعظ ــة يتزاحم إدارات عام
ــى تأجيل إقامة المهرجان  ــاءل أولئك المهتمون لماذا ال تعمل الوزارة عل ــتوعبهم، وتس مكان يس
لهذا العام وتحويل موارد المهرجان وموازنته لترميم المبنى التابع لها وإنقاذه من التدهور أكثر 
ــين األداء اإلداري بدالً من انتظار وزارة المالية وما ستجود  ــمل الموظفين وتحس فأكثر أو جمع ش

به لترميم المبنى والذي قد يطول انتظاره ، 

■  تحقيق/ عبدالباسط النوعة

الثــــورة
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السياحة..مهرجان معمور بعشرات املاليني ومبنى آيل للسقوط!!السياحة..مهرجان معمور بعشرات املاليني ومبنى آيل للسقوط!!
■ ■  السنيني: ال يجوز تحويل موازنة المهرجان للرتميم السنيني: ال يجوز تحويل موازنة المهرجان للرتميم

■ ■ الصنوي: ال يوجد يف مجلس الرتويج بند لإلنشاء وموازنة الرتميم مرصودة ومعتمدة لدى الماليةالصنوي: ال يوجد يف مجلس الرتويج بند لإلنشاء وموازنة الرتميم مرصودة ومعتمدة لدى المالية

■ ■  الحريبي: أين ذهبت المبالغ المخصصة إلعادة إعمار الحصبة؟ الحريبي: أين ذهبت المبالغ المخصصة إلعادة إعمار الحصبة؟

سعيد: ترميم سعيد: ترميم 
المبنى مهمة المبنى مهمة 

الحكومة والتساهل الحكومة والتساهل 
موجود من موجود من 

المالية واألشغال المالية واألشغال 
والسياحةوالسياحة

تصميم جديد ملحطة السفن السياحية بأبوظبيتصميم جديد ملحطة السفن السياحية بأبوظبي
ــن التصميم  ــي للموانئ ع ــة أبوظب ــف رشك تكش
ــياحية أثناء  ــفن الس الجديد ملحطة أبوظبي لـ الس
مشاركتها يف فعاليات معرض «سيرتيد ميد 2014»، 
ــبانيا يف الفرتة ما  ــلونة بإس الذي يقام يف مدينة برش

بني 16 و18 سبتمرب.
ــات املعرض  ــي للموانئ يف فعالي ــارك أبوظب وتش
ــص  ــي دويل مخص ــج ترويج ــدويل يف أول برنام ال

لتسويق اإلمارة سياحياً
ــف النقاب  ــب بيان صحفي أمس، سيكش وبحس
ــة أبوظبي  ــتعرضه رشك ــن خالل نموذج مصغر س م
ــة الذي وقع عليه االختيار  للموانئ لتصميم املحط
بعد مسابقة التصميم الدولية التي كانت قد أطلقتها 
شملت أفضل الرشكات الهندسية وبيوت التصميم 
املعماري، يف حني اشرتطت «أبوظبي للموانئ « عىل 
ــز توظيف اثنني من  ــة صاحبة التصميم الفائ الرشك
ــل عىل املرشوع  ــة املواطنني للعم ــي الهندس خريج

أثناء التطوير والتنفيذ.

ــد من هيئة  ــي للموانئ «مع وف ــارك «أبوظب وتش
السياحة والثقافة يف فعاليات املعرض الدويل يف أول 
ــويق اإلمارة  ــي دويل مخصص لتس ــج ترويج برنام
ــي»، وتلتقي خالله  ــوان «كروز أبوظب ــياحياً بعن س
بالعديد من صناع القرار ومشغيل الرحالت البحرية 
الرائدة تطرح مرافق اإلمارة السياحية كبديل مثايل 

ووجهة دافئة للسياحة الشتوية.
ــاميس  ــة الش ــد جمع ــنت محم ــتعرض الكاب ويس
الرئيس التنفيذي لرشكة أبوظبي للموانئ، وسلطان 
ــط التطوير التي  ــري، املزيد من خط ــوع الظاه املط
ــفن  ــة أبوظبي لـ الس ــد ومحط ــاء زاي ــهدها مين يش
ــادرات التي  ــة إىل عدد من املب ــياحية، باإلضاف الس
ــياحة  ــيط حركة الس ــاهم يف تنش ــع لها أن تس يتوق

البحرية إىل إمارة أبوظبي.
ويستعرضان املبنى الجديد باستخدام النموذج 
ــاهدين يف جولة  ــذ املش ــري يأخ ــم قص ــر وفيل املصغ
ــول مرافق املبنى الدائم  افرتاضية ثالثية األبعاد تج

ملحطة أبوظبي للسفن.

شكرا لرجال األمنشكرا لرجال األمن
 يف مهرجان صيف صنعاء يف مهرجان صيف صنعاء

ــة صنعاء إال  ــر بها العاصم ــم األوضاع التي تم رغ
ــابع الذي  ــياحي الس أن مهرجان صيف صنعاء الس
ــتقرارا  ــهد اس ــبوعني ش ــه قبل أس ــت فعاليت اختتم
ــا آمنا لكل العائالت  وهدوءاً جيدا وكان بحق متنفس
ــكر  ــجيل كلمة ش ــدد البد من تس ــذا الص واألرس وبه
ــارا ودون كلل أو  ــوا ليال ونه ــال األمن الذين عمل لرج
ــان ونخص بالذكر  ــل عىل تأمني أيام وليايل املهرج مل
ــا  ــا وافراده ــكل ضباطه ــار ب ــياحة واآلث ــة الس رشط
ــرع الرشطة  ــد غالب  مدير ف ــهم العقيد عب وعىل رأس
ــة  ــس غرف ــة رئي ــار باألمان ــة اآلث ــياحية وحماي الس
العمليات باملهرجان وكافة الوحدات األمنية األخرى 
ــاركني فيه   ــة املهرجان واملش ــرتكت يف حماي ــي اش الت
ــة  ــرق ورشط ــة الط ــات وحماي ــة الدوري ــا رشط ومنه
ــة املنشآت وحماية الشخصيات وقوات  االمن  حراس

الخاصة.
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