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استطالع: مرمي بارحمة:

يف أجواء احتفالية متميزة شهدت 
العاصمة  وشواطئ  وحدائق  متنزهات 
عدن إقبااًل كبــًرا من قبل الزوار، وقد 
نتيجة  ظهرت بصورة وحلــة جديدة، 
لعمل الجميع بكل جهد ونشاط إلدخال 
البهجة والفرح والرسور عىل كل األرس 
أجمل  والعائــات واألطفال لقضــاء 

األوقات خال إجازة العيد.
بصورة  عدن  العاصمــة  فظهرت 
مغايــرة وبحلــة جميلة مــن خال 
تهيئــة وتجهيز وصيانــة العديد من 
الحدائــق واملتنفســات واملتنزهــات 
واملاهي الســتقبال الزوار بالعاصمة 
عدن وخارجهــا. ووضع العاملون يف 

لضامن  متكاملة  خطة  النظافة  صندوق 
أن تكــون العاصمة عدن يف أبهى صورة 
حضارية خال العيــد واإلجازات، وأيضا 
اإلنارة  إدارة  الفنيــة يف  الفــرق  عملت 
اإلضاءات  وتحديث  لصيانة  ونشاط  بجد 
وأعمــدة اإلنــارة؛ لتزّين وتنــّور كافة 
الطرقات الرئيســية، لخلــق بيئة جاذبة 

وآمنة خال إجازة العيد وبعدها.
واهتامم  حــرص  مثرة  كلــه  وهذا 
بالغ كبــر من الســلطة املحلية بقيادة 
العاصمة  الدولــة، محافظ  وزير  معايل 
عدن األســتاذ أحمد حامد مللس، لتظهر 
الجاملية  بالصــورة  عــدن  العاصمــة 
والحضارية التي تليق بها، والنهوض بها 

لتصبح جاذبة للسياحة واالستثامر.
يف هــذه الزاوية تســلط »األمناء« 
الضوء عــىل آراء املواطنــن ملعرفة هل 
هناك تغير بالجــوالت واألماكن العامة 
واملتنزهــات بن الســابق والحارض يف 
العاصمــة عــدن؟ وإىل أي حــد ميكن 
أن تقــدم هذه املنجــزات واملبادرات يف 
الجاملية؟  العاصمة عدن  تحسن صورة 
وما هي أفضل املشاريع واإلنجازات إقباال 
وحضورا عنــد املواطنــن؟ وهل هناك 
تشابه بن املتنزهات والجوالت من حيث 
التصميم يف مديريــات العاصمة عدن؟ 
الستقطاب  كافيه  املشــاريع  هذه  وهل 
أعــداد كبرة من الــزوار، خصوصا يف 
األعيــاد واإلجــازات؟ وهــل الخدمات 
التــي تقدمها هذه املشــاريع من حيث 
الجلوس تلبي  اإلنارة واأللعاب وأماكــن 
احتياجات الزوار واملقبلن عليها؟ وكيف 
ميكن الحافظ عىل هذه اإلنجازات؟ وهل 
لديهــم اقرتاحات يقدمونهــا للنهوض 
يف  والزوار  املواطنن  تخدم  مبشــاريع 

العاصمة عدن؟

إىل  ســتعود  عــدن  العاصمــة 
مكانتها

محمد  عبدالرحمن  أســامة  النقيب 
باحميش، ضابط بوزارة الداخلية، يقول: 
»نعم هناك نهضة وتنافس شديد بن ما 
يقدمه التجار ورجال األعامل واملنظامت 
مبحافظ  ممثلــة  والحكومة  الخريــة 

العاصمة عدن«.
وبالنسبة إىل أي حد ميكن أن تقدم 
هذه املنجــزات واملبادرات يف تحســن 
النقيب  الجاملية يــرى  صــورة عــدن 

باحميش أنه »إذا اســتمر الحال عىل ما 
هو عليه فــإن العاصمة عدن مقبلة عىل 
الخدمية  النواحــي  جميع  يف  تحســن 
واالقتصادية وستعود عدن القلب النابض 

إىل مكانتها«. 
باحميش:  أســامة  النقيب  ويضيف 
إقباال  واإلنجازات  املشــاريع  أفضل  »إن 
وحضورا عنــد املواطنن هي: املنتجعات 
الســياحية،  والفنــادق  الســياحية، 
واملوالت  عدن،  سواحل  عىل  والكورنيش 
والحدائق  السياحية،  واملطاعم  التجارية، 

واملاهي«.  
أن  باحميش  أســامة  النقيب  ويرى 
هناك تشــابه بن املتنزهــات والجوالت 
مــن حيــث التصميــم يف مديريــات 
كافية  غر  املشاريع  وأن  عدن،  العاصمة 
الستقطاب أعداد كبرة من الزوار، خاصة 
أن عدن العاصمــة. مضيفا بالقول: »إن 
الخدمات التي تقدمها هذه املشاريع تلبي 
احتياجــات الزوار واملقبلــن عليها من 
حيث اإلنارة واأللعــاب وأماكن الجلوس 

... إلخ«
النقيب  ويقرتح 
للحفاظ  باحميــش 
اإلنجازات  هذه  عىل 
»أوال وأخًرا االهتامم 
بها من حيث نظافتها 
مــن قبــل املجالس 
واملواطن  املحليــة، 

ثانيا«.
أ  أ مــأ مأ يأ و
أســامة  النقيــب 
»افتتاح  باحميــش 
أكرب قدر من الحدائق 
واملنتجعات  واملاهي 
واملسابح  السياحية 
بشواطئ  واالهتامم 

العاصمة عدن«.

ليست  املشاريع 
كافية 

تقول األســتاذة 
املصيل،  أحمــد  أمل 
مؤسســة  رئيــس 
األيتام  لرعايــة  أمل 
واألعامل  والفقــراء 
“نعــم  اإلنســانية: 
تغير كبر يف  هناك 

العامة  اإلصاحات بالجــوالت واألماكن 
واملتنزهــات بن الســابق والحارض يف 
العاصمة عدن من قبل املختصن إىل حٍد 

ما”.
وتؤكد األســتاذة أمــل املصيل “أنه 
ميكن أن تقدم هذه املبادرات يف تحسن 
صورة عدن الجامليــة من خال: توعية 
املنتزهات  هــذه  عىل  بالحفاظ  املجتمع 
أنواعه”.  التلف بــكل  واملتنفســات من 
واإلنجازات  املشــاريع  “أفضل  وتضيف: 
الحدائق  املواطنن  إقباال وحضورا عنــد 
العامة التي تكــون باملجان، والكورنيش 

عىل السواحل”.
بينام ترى األستاذة أمل أنه “ال يوجد 
تشابه بن املتنزهات والجوالت من حيث 
التصميــم يف مديريــات العاصمة عدن 

فكل تصميم له طابعه الخاص”.
 وتعتقد األســتاذة أمل أن “املشاريع 
ليســت كافية الســتقطاب أعداد كبرة 
من الزوار، فيجب زيادة املشاريع لتزين 
عدن، وليك تتحمــل االزدحام عاما بعد 
خصوصا  واملنتزهات  الحدائــق  يف  عام 

باألعياد واإلجازات”.
وحول الخدمات التــي تقدمها هذه 
املشاريع ومدى تلبيتها الحتياجات الزوار 
واملقبلن عليها من حيث اإلنارة واأللعاب 
وأماكن الجلوس ... إلخ تقول األســتاذة 
أمل: »العاصمة عدن فيها من املساحات 
التي يجب اســتغالها للرتويح والرتفيه 
عن املواطن والزوار يف املناسبات، فا بد 
من زيادة الخدمات وتوفر قدر أكرب من 

الجهود يف ذلك”.
أنه  املصيل  أمل  األســتاذة  وأشارت 
ميكن الحافظ عىل هذه اإلنجازات عندما 
يكون لدى كل فــرد يف املجتمع الوعي 
الكايف بأن هذه املنجــزات ملكه ويجب 

الحفاظ عليها لتبقى ألوالده وأحفاده. 
وللنهوض مبشاريع تخدم املواطنن 
املصيل:  أمــل  األســتاذة  تقول  والزوار 
“العاصمــة عدن جميلــة، ويجب إبراز 
املطلوب  باملستوى  وإظهاره  الجامل  هذا 
من زيادة مشــاريع التشــجر واإلنارة 
حضارة  رمــز  فالنظافــة  والنظافــة، 

الشعوب”.

املتنزهات  زيادة 
املجانية 

أحمد  الطالب  يقول 
عقيل بــن ثابت، طالب 
ثانية  ســنة  جامعــي 
بكلية  مدنية،  هندســة 
الهندســة جامعة عدن: 
»نعم هنــاك تغر كبر 
النظافة  ناحية  من  جدًا 
من  وذلك  والتشــجر، 
املبذولة من  الجهود  قبل 
النظافة  صنــدوق  قبل 

والتحسن«.
»هــذه  ويتابــع: 
املبــادرات متثــل عما 
كبرا يف تحسن صورة 
عــدن، فاألماكن العامة 
العاصمة  واجهة  تعترب 

عدن«.
الطالــب  ويؤكــد 
أحمد عقيــل »أن أفضل 
الكهرباء  أواًل:  املشاريع 
تليها مشــاريع  واملياه، 
اإلنارة وتشجر الطرقات 

واملنتزهات العامة«.

ويرى أحمد أنه »ال يوجد أي تشــابه 
املنتزهات والجوالت، فكل شكل  بتصميم 
ميثل فكــرة معينة، وأن املشــاريع غر 
كافية حاليــًا يف فرتة األعياد واإلجازات 
الكثر  الجهات املختصة بذل  ويجب عىل 
مــن الجهــود لتنميتها وزيــادة أعداد 
املنتزهات العامــة«. مضيفًا بالقول: »ال 
بد من زيادة املنتزهــات بالعاصمة عدن 
وتكون باملجان أو برسوم رمزية بسيطة 

جدا«.
وأشــار أحمــد إىل أن الحفاظ عىل 
هذه املنجزات يكمن أواًل: بجهود الجهات 
املعنيــة من خــال القيــام بالتنظيف 
والتشــجر والصيانة. وثانيــًا: بجهود 
االهتامم  فعليهم  املنتزهات  ورواد  الزوار 
بهذه األماكن وعدم إرضارها بأي شــكل 

كان.

املتنزهــات والحدائــق تعكس 
الصورة الحضارية والجاملية

وتؤكد األســتاذة لينــدا عيل أحمد 
اليافعي، وكيلة أنشطة، قائلة: »نعم هناك 
تغير ملحوظ يف العاصمة عدن وجهود 

مبذولة يشكرون عليها«.
»تعترب  لينــدا:  األســتاذة  وتضيف 
املنتزهات والحدائق هي واجهة العاصمة 
عدن، لذلك التحســن فيها يعكس شكل 

املدينة الحضاري وجاملها«.
وتأمل األســتاذة لينــدا من جهات 
االختصاص االهتــامم باملياه والكهرباء 
وإصاحها، مؤكدة بأنــه ليس هناك أي 
تشــابه يف تصميم املنتزهات والجوالت 

مبديريات العاصمة عدن. 
وتقــول: »إن املشــاريع بالعاصمة 
الزوار،  الســتقطاب  كافية  ليست  عدن 
وأن الخدمات من اإلنارة وأماكن الجلوس 
املقدمة غر  ..إلخ من املشاريع  واأللعاب 

كافية«.
وترى األســتاذة لينــدا اليافعي أنه 
»ميكــن الحفــاظ عىل هــذه املنجزات 
الدورية،  الصيانة  واملشــاريع من خال 
املواطنن باملحافظــة عليها،  وتوعيــة 
وتعين موظفــن بحاميتها واملحافظة 

عليها«.
وتقرتح األســتاذة لينــدا االهتامم 
بسواحل عدن واملســارح ودور السينام 
العاصمــة عــدن إىل مكانتها  لتعــود 

الحضارية والثقافية والجاملية.

املتنزهات واحلدائق تعكس الصورة اجلمالية واحلضارية للعاصمة عدن 

هكذا ا�شتقبلت متنزهات وحدائق و�شواطئ عدن مرتاديها خالل اأيام العيد


