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عدد مكرس
بمناسبة العيد
الـ 48لثورة الـ 26من
سبتمبر الخالدة

شعلة الثورة أضاءت درب الشباب
واليوم ،وبعد مرور �أكرث من  48عاماً من قيام
الثورة وم�ضي ع�شرين عاماً من �إعادة
حلمة ال��وط��ن ووح��دت��ه ،ف���إن
ال�صورة تت�ضح �أكرث
لتك�شف عن
عظمة ه��ذه
ال�����ث�����ورة،
وع����ن روع���ة
�إجنازها الوحدوي
اخل��ال��د ،لي�صبح الفرق
ال�شا�سع �أكرث ب��روز ًا وجتلياً
ب�ين الأم�����س وال��ي��وم يف �شتى
جم��االت احلياة ،وعلى وجه
اخل�صو�ص يف جمال الريا�ضة
وال�شباب بعدما �أ�صبحت
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة لقطاع
ال��ري��ا���ض��ة وال�����ش��ب��اب من
م�لاع��ب دول��ي��ة و���ص��االت
ري���ا����ض���ي���ة و�أن����دي����ة
واحتادات حتت�ضن بني
دفتيها �شباب الوطن
وري��ا���ض��ي��ي��ه وق��ي��ادة
�سيا�سية ممثلة براعي
ال�شباب ا لأول فخامة
الأخ علي عبداهلل �صالح -
رئي�س اجلمهورية  ..والذي
مل ت�شغله ال�سيا�سة عن �أبنائه
ال�شباب والريا�ضيني فنجده
الأب القائد م�شجعاً وداعماً وراعياً
ملختلف فعاليات و�أن�شطة �أبنائه ال�شباب
والريا�ضيني .
كم هي قا�سية تلك ال�صور التي �أوقفت الزمن لتكون
�شاهد ًا على مدى املعاناة والفقر والتخلف الذي ظل جاثماً على
كاهل �شعبنا عقود ًا من الزمن  ..نعم لتربد دما�ؤكم الزكية يف تربتها
الطاهرة  ..ونحن و�أبنا�ؤكم و�أحفادكم ننعم اليوم بعطاء ت�ضحياتكم
اخلالدة ونحن نوقد اليوم م�شاعل التحرر ومن ميدان التحرير يف
قلب العا�صمة �صنعاء للذكرى الـ 48لقيام ثورة الـ 26من �سبتمرب
والذكرى الـ 47لقيام ثورة الـ 14من �أكتوبر اخلالدتني.
نعم ..كم هي قا�سية تلك احلقبة البائدة وهي تكبل بكهنوتية الأئمة
وا�ستبداد م�ستعمر غا�صب �أجيا ًال كانت تبحث عن �أب�سط مقومات
احلياة الكرمية بعد �أن رمتها الأقدار حتت براثن الثالوث املرعب
(الفقر واجلهل والتخلف).
وعلى النقي�ض متاماً كان فكر ال�شباب متحرر ًا وثائر ًا يبحث عن
حريته ،مهما كانت الت�ضحيات ..كانوا �سباقني للحمة والتوحد ومن
منا ال يذكر ال�شهيد البطل راجح بن غالب لبوزة وهو يقود �أكرث
من  300من �شباب اجلنوب من يافع وردفان وال�ضالع وغريها من
قرى وحمافظات اجلنوب منذ ميالد الثورة ال�سبتمربية الأم ليهبوا
�أ�سود ًا كا�سرة دفاعا عن ثورة �سبتمرب لي�سجل التاريخ اليمني
�أن�صع ال�صفحات للحمة �أبنائه ..ال �شمال وال جنوب بل مينيني
ثوار ًا �أحرار ًا.
ومع بزوغ �شم�س الأح��رار من جبال ردف��ان معلنني قيام ثورة
�أكتوبر بعد عام واحد من قيام ثورة �سبتمرب اخلالدة كان �أبناء
ال�شمال احل�ضن الدافئ واملنبع الذي ال ين�ضب وهم يغذون �شرايني
التحرر �ضد اال�ستعمار الربيطاين الغا�صب لتحقق كلتا الثورتني
غاياتها .
وجتلت �أه��داف ثورة �سبتمرب اخلالدة يف بناء الإن�سان علمياً
وفكرياً و�صحياً وريا�ضياً لأن العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم ،لت�أتي
مرحلة البناء يف املجال الريا�ضي وال�شبابي عبارة عن امتداد طبيعي
لثورة �سعت للحاق بركب الآخرين ويف �شتى القطاعات احلياتية
دون ا�ستثناء لينعم ال�شباب والريا�ضيون مبنجزات الثورة التي ال
ينكرها �إال جاحد وهي حتكي ق�صة ثورة يظل ال�شباب فيها ب�سمة
احلا�ضر وكل امل�ستقبل .
وها هم اليوم �شباب الوطن وريا�ضيوه ينعمون مبا حتقق لهم من
منجزات �شاهدة على نف�سها � ،سائرة نحو طريق بناء بنية حتتية
متكاملة يف عموم حمافظات الوطن من �أق�صاه �إىل �أق�صاه وملختلف
الألعاب الريا�ضية واملنا�شط ال�شبابية يف ظل وحدة الوطن احللم
الذي ظل هدفاً من �أهداف ثورتي ال�شعب لي�أتي فجر الـ 22من مايو
1990م ليطوي �صفحة ال�شتات والفرقة بني �شباب الوطن وريا�ضييه
 ..كيف ال ،وريا�ضيو اليمن و�شبابه كانوا هم ال�سباقني للتوحد .
لنجدهم اليوم يرفعون علم اليمن عالياً مرفرفاً يف خمتلف املحافل
العربية والقارية والدولية م�سطرين �أن�صع الإجنازات و�صدورهم
مزينة مبختلف امليداليات وهم يقطفون بتلك الإجنازات ثمرة البناء
والعطاء التي كانت �ستظل بعيدة املنال لوال �إرادة اهلل التي �شاءت
الأقدار �أن يحمل الأمانة ثوار �أحرار �أعادوا للفجر بزوغه وللنهار
�ضياءه.

مالعب األئمة!! ..

يظل احلديث عن ريا�ضة ال�شباب يف عهد الأئمة يف املحافظات
ال�شمالية من الوطن ذا �شجون ،ف���إذا كان التعليم �أ�سري ًا للعدم
وال�صحة يف علم املنجمني و�ضاربي ال��ودع ،واملدنية تعت�صر من
الواقع املر للوطن برمته ،فكيف �سيكون حال الريا�ضة التي رمبا مل
تندرج حتى يف �أجندة الإمام ومن خلفه حتى قيام �ساعة الثورة؟!
ف�صنعاء العا�صمة رغم �أنها مل تتع َد �أبواب �سورها التاريخي يف ظل
امل�ساحات ال�شا�سعة من الأرا�ضي التي كانت متثل �ضواحي �صنعاء
ابتدا ًء من �أعتاب باب اليمن وباب ال�شعوب وباب ال�سالم وبقية

¿ إن الحديث عن ذكرى قيام الثورة اليمنية الخالدة ،في الـ 26من سبتمبر 1962م ،يعود بذاكرة الوطن الحبيب حتماً إلى ما كان عليه الحال في تلك
المرحلة التي سبقتها من حكم األئمة البائد وهيمنة االستعمار البغيض على مقدرات الوطن وأبنائه وفي طليعتهم الشباب والرياضيون ،حينما غابت في
ذلك العهد كل مفاهيم ومفردات البناء والحداثة والتطور ..التي لم يكن لها في قواميس الطغاة موضع حرف ..وال مجال لها الستيعاب أي من معانيها فكان
التفنن في لغة المقاصل في الساحات العامة التي طالما حرص األطفال على اللعب فيها ألن ثقافة األندية كانت في سلة المهمالت كباقي مجاالت الحياة..
وربما كان من أولئك األبطال الثوار من لعب في تلك الساحات قبل أن تكون شاهدا له بالبطولة والتحرر وهو يساق لساحات الشرف والعزة بشموخ وإباء
ليروي بدمه الطاهر شجرة الثورة اليمنية الواعدة بالخير لكل أبناء اليمن الواحد الجديد.

إعداد /محمد القيداني

�أبوابها كفر�صة لتخطيط مدن ريا�ضية ولي�س مالعب �أو
�صاالت� ،إال �أن الأندية ظلت �أبعد ما ميكن �أن يجول بفكر
الإمام.
يف املقابل كان ال�شباب ميار�س بع�ضاً من الألعاب ال�شعبية
التي ال ميكن �أن متت لأب�سط قواعد الألعاب الريا�ضية مع
انعدام حتى ما يحمي القدمني من اجلروح فتجدهم ي�شغلون
�أوقات فراغهم بتلك الألعاب ومنها ما ُيعرف بلعبة ( الزقا ) وهي
�أ�شبه بكرة اليد وكانت تُ�صنع من اخلزف وال�صوف من قبل
ال�شباب �أنف�سهم ،ولعبة ( القاح�ش ) وهي قريبة �إىل ريا�ضة
الهوكي وكانت تُ�صنع كرتها من اجللد املح�شو مبخلفات
القمح وال�شعري وهو ما ُيعرف (بالتنب) .
يف املقابل ت�ضاءل ممار�سو الريا�ضات
الأ�صيلة التي توارثها اليمنيون �أباً عن
جد منذ قدمي الزمن مثل ريا�ضة
ال��ف��رو���س��ي��ة �أو م��ا ُي��ع��رف
(بركوب اخليل) بعد
�أن انح�صرت على
�أماكن معينة
من اليمن
ومل��ن

مي��ل��ك��ون
خ�������ي�������و ًال
بدليل �أن �ألعاباً
�شعبية امتازت بها
الآن مناطق معينة
فعلى �سبيل املثال
ال ا حل�����ص��ر ريا�ضة
الهجن والقفز على
اجل��م��ال ام��ت��ازت بها
تهامة من خ�لال تلك
ا لأ ل���ع���اب ال�شعبية
التي حتولت يف الوقت
الراهن ملوروث �شعبي
م���ن خ�ل�ال م��ه��رج��ان
احل�سينية يف منازلهم،
يف ح�ين ظلت ريا�ضة
القن�ص رمبا هي الأكرث
انت�شار ًا معتمدين يف ذلك
على ب��ن��ادق قدمية وظلت
ريا�ضة ال�سباحة متنف�ساً �أقرب
لل�شباب لكن ممار�ستها مل تكن يف
م�سابح �أوملبية �أو م�سابح داخل ال�صاالت
املغطاة بل يف الربك وامل�ستنقعات املائية ويف برك
امل�ساجد.

منجزات الثورة والوحدة باتت اليوم
تحكي عن نفسها وال ينكرها إال جاحد
انطلق شباب الوطن
إىل عهد البناء والتوحد
واالنتصار
العهد البائد لم يعرف الرياضة والسالم
بقدرما أجاد لغة القمع واملقاصل
الريا�ضية التي حر�صت على ك�سب االعرتاف القاري والدويل بها
كاحتادات مزاولة لأن�شطة ريا�ضية وفق قواعد علمية �سليمة .
ف�شهدت تلك احلقبة من القرن املا�ضي والذي مت فيه ت�أ�سي�س
منظومة م�ؤ�س�سية تخت�ص بال�شباب والريا�ضيني منحت على
اثرها هويتها املالية و�شخ�صيتها الإدارية واالعتبارية كهيئة
م�ستقلة ان�ضوت حتت �إطار �سلطة الدولة مرتبطة ب�أعلى هرم يف
قيادة الدولة ليتم ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
مبوجب القرار اجلمهوري رقم  58ل�سنة 1981م الذي �أ�صدره
فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح  -رئي�س اجلمهورية -و�ضم
املجل�س يف ع�ضويته ك ًال من وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل والرتبية والتعليم وال�صحة واملالية ورئي�س جامعة
�صنعاء ورئي�س هيئة االركان العامة ورئي�س اللجنة الأوملبية
اليمنية .
ويف ال�شطر اجلنوبي حينها عقد �أول م�ؤمتر ريا�ضي يف العام
1973م الذي نتج عنه تكوين املجل�س الأعلى للريا�ضة ليتبع بذلك
جمل�س رئا�سة الوزراء .
و�شهدت مدينة ميالنو الإيطالية وحتديد ًا يف 1981/7/30م
�ضم بالدنا �ضمن ع�ضوية اللجنة الأوملبية الدولية عقب
الت�صويت على منحها االعرتاف بع�ضويتها يف اللجنة يف
اجتماع اجلمعية العمومية للجنة الأوملبية الدولية
لتمثل دورة الأل��ع��اب الأومل��ب��ي��ة يف لو�س
�أجنل�س يف ال��ع��ام 1984م �أول
تواجد ميني �ضمن
دورات الألعاب
الأوملبية بوفدين
ريا�ضيني .

اوال - :مشاريع االستادات الرياضية واملشاريع الكبرية

وعن الو�ضع الريا�ضي يف عدن يف ظل وط�أة اال�ستعمار الربيطاين
فقد كان التمييز الطبقي وا�ضحا حيث �شهدت اجلزيرة العربية
ان�شاء �أول نا ٍد خا�ص بريا�ضة الهوكي يف ظل كرثة اجلاليات الهندية
والباك�ستانية وخ�ص�ص النادي لأبناء اجلاليات والتجار والوجهاء،
يف حني كان مينع عامة النا�س من الدخول �إليه .
يف املقابل كانت لعبة كرة القدم واحدة من �أهم الريا�ضات التي
كان ميار�سها اجلنود الربيطانيون يف ال�شواطئ التي الحظها طلبة
املدار�س وال�شباب فمور�ست يف الأحياء ال�شعبية ملدينة عدن فظهرت
العديد من املواهب الكروية التي لفتت انتباه القائمني على الن�شاط
الريا�ضي يف اجلي�ش الربيطاين وهو ما �سمح لتلك املواهب والفرق
ال�شعبية لبع�ض �أحياء عدن من دخول الدوري الكروي للوحدات
الع�سكرية للجي�ش الربيطاين..
لتمثل بداية الظهور لأندية عدن يف تلك احلقبة حيث �أن�شئ �أول
نادٍ يف اجلزيرة العربية وهو االحتاد املحمدي الذي ت�أ�س�س يف عام
«1905م» -نادي التالل حالياً -ونادي ال�شباب احل�سيني الذي
ت�أ�س�س عام 1934م.
عقب زوال حكم الأئمة �شما ًال واال�ستعمار الربيطاين جنوباً حر�ص
نظاما احلكم يف �شطري الوطن حينها �إىل منح ال�شباب حقوقهم ومنها
القطاع الريا�ضي وال�شبابي فجاءت فرتة ال�سبعينيات والثمانينيات
لتكون �شاهدة على خطوات الت�أ�سي�س من خالل ان�شاء الأندية
الريا�ضية �ضمن منظومة تندرج يف �إطار االحتادات املختلفة للألعاب

و�شهد عهد ال��وح��دة اليمنية منذ ب��زوغ وه��ج نورها يف ال��ـ22
من مايو 1990م ثورة على طريق ا�ستكمال البنية التحتية لهذا
القطاع احليوي ،حيث �شهد بناء ال�صاالت الريا�ضية املغطاة وفقاً
للموا�صفات الدولية التي تلبي احتياجات الريا�ضيني وتواكب التطور
احلا�صل يف الألعاب الريا�ضية على امل�ستوى العربي والقاري ومتثل

يف عهد االستعمار !

الشباب يقطفون ثمار التوحد
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شركة االتحاد منجز %100
شركة زبين منجز %100
شركة االتحاد منجز %100

حجة الوزارة احمد رمضان جاري %70

 8الصالة المغلقة  -حجة
 9الصالة المغلقة -
البيضاء الوزارة عبد الرب الصباحي جاري %90
البيضاء
 10الصالة المغلقة  -لحج لحج الوزارة مكتب متاش جاري %85
 11الصالة المغلقة  -مارب مارب الوزارة احمد الحداد جاري %95

حاله نسبة
رقم اسم المشروع المحافظة التمويل اسم المقاول
المشروع االنجاز
الوزارة مؤسسة الواقدي منجز %100
الوزارة مؤسسة الواقدي منجز %100

 15الصالة المغلقة  -شبوة   شبوه الوزارة شركة التطوير متعثر %10
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ثالثا  - :مشاريع الصاالت الرياضية الجديدة
للعام  2006م   - :

 1استاد  22مايو -عدن

الوزارة

بست ون

منجز %100

الوزارة مؤسسة الواقدي منجز %100

2

استاد اب -
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الوزارة
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الوزارة
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منجز %100
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الدار معمار

منجز %100
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البرج الهندسي منجز %100

الوزارة البرج الهندسي منجز %100
الوزارة عبد
الوهاب منجز %100
الزبيري
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الوزارة مجموعة البركة
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 7استاد الحديدة الحديدة الوزارة مجموعة البركة
استاد
عتق شبوة الوزارة شركة التطوير
 8الرياضي
 9مبنى الوزارة االمانة الوزارة البرج الهندسي جاري %15

%10

وهنالك العديد من ال�صاالت منها �صالة النادي الأهلي ب�صنعاء
و�صالة نادي  22مايو و�صالة نادي بلقي�س بالزبريي و�صالة نادي
ال�شعب و�صالة جامعة �صنعاء وال�صالتان املغلقتان يف مدينة
ع��دن و�صالتان يف مدينة تعز و�صالتان يف حمافظة ح�ضرموت
و�صالتان يف مدينة احلديدة و�صالة يف ك ٍّل من حمافظات �إب وحلج
وذم��ار والبي�ضاء و�أب�ين واملحويت وال�ضالع وع��م��ران وحجة
و�صعدة وم��ارب و�شبوة واملهرة ورمي��ة وبكلفة اجمالية نحو
( )4.429.447.000ريال.

والأ�سئلة التي يتبادلها الر�أي العام تتمحور حول َم ْن يخطط �أو ميول �أو
ينفذ �أو يتهاون �أو ي�ؤيد َم ْن يقرعون الطبول وي�شعلون نريان الفنت و�أبرزهم
عنا�صر التمرد واخلارجون على القانون؟!
و�إن كان الغمو�ض وال�ضباب يكتنف تلك االن�شطة اال �أن احلقائق الدامغة
كفيلة ب�إظهار املجرمني على حقيقتهم وك�شف نواياهم خ�صو�صاً و�أنهم جمرد
�أدوات لعدو �أو طامع خارجي �أو حاقد وم�أزوم ومغرر بهم ومن ينعمون
بخريات الوطن ونالوا الكثري من الدعم والرعاية بف�ضل الثورة والدماء
الزكية التي بذلها الأحرار يف �سبيل الوطن و�أبنائه.
خال�صةً ..احلديث عن الثورة ومنجزاتها يطول وال يتطلب التطرق

اسم المشروع

حاله نسبة
المحافظة التمويل اسم المقاول المشروع االنجاز

منجز %100

الوزارة
ذمار

ابين الوزارة قصر غمدان جاري %95

رقم

الوزارة مؤسسة المالكي جاري

الثورة وأعداء الشعب
¿ يحتفل �شعبنا بالذكرى الـ 48لقيام ثورة �سبتمرب املجيدة التي �أعادت
جمده و�سمعته وق�ضت على �أب�شع نظام ا�ستبدادي عرفته الب�شرية ،لتقيم
نظاماً وطنياً دميقراطياً جديد ًا ي�صون احلقوق ويدافع عن م�صالح ال�شعب
ويحتكم لإرادة اجلماهري ..لكن ما ي�ؤ�سف له �أن يظهر من يتبنى الدعوة
لنظام ُدفن منذ خم�سة عقود الي�ؤمن باحلرية والدميقراطية التي منحت
ال�شعب حقه يف حكم نف�سه بنف�سه ،ويرى يف التفرقة والطبقية والو�صاية
بكافة �أ�شكالها قاعدة يجب �أن متار�س على �شعبنا� ..إن دعاة الإمامة يجب
الت�صدي لهم و�إعالن اجلهاد كفر�ض عني للق�ضاء عليهم �أينما وحيثما ُوجدوا
على �أر�ض الوطن.

مشاريع الصاالت الرياضية املغلقة      -:

حاله نسبة
المحافظة التمويل اسم المقاول
المشروع االنجاز
اب الوزارة مؤسسة الواقدي منجز %100

 12الصالة المغلقة  -ابين
 13الصالة المغلقة -
عمران الوزارة احمد رمضان جاري %80
عمران
%80
 14الصالة المغلقة  -صعده   صعدة الوزارة مؤسسة جرمان

سبَّاقون للتوحد

وظل ال�شوق للتوحد حتقيقاً لأهداف
ثورتي �سبتمرب و�أكتوبر يف قرارة نف�س كل ميني
ذكر ًا كان �أو �أنثى ،ومن ذلك ال�شباب والريا�ضيون حني
�شهد القطاع ال�شبابي والريا�ضي ظهور املنتخبات اليمنية املوحدة
يف العام 1988م لي�شهد نف�س العام �أول منتخب ميني موحد ،لعب
�أمام �أحد الفرق الدمنركية يف حمافظة �أبني يف نف�س العام ،كما �شهدت
تلك الفرتة م�شاركة عدد من املنتخبات املوحدة لعدد من الألعاب
الريا�ضية منها كرة الطائرة وكرة ال�سلة ومل تكن مقت�صرة على
خو�ض مباريات داخل الوطن بل م�شاركات خارجية مبنتخبات
موحدة .
ولن ين�سى التاريخ �أن ي�سجل ذلك الدور ل�شهيد الريا�ضة العربية
والكويتية ال�شيخ فهد الأحمد ال�صباح وك��ان حينها (رحمة اهلل
عليه) رئي�س املجل�س الأوملبي الآ�سيوي  -رئي�س اللجنة الأوملبية
الكويتية  -رئي�س االحتاد الكويتي لكرة القدم عندما تكفل بنفقة نقل
�أول منتخب ميني موحد خلو�ض مباراة �أمام فريق دمنركي على
�أ�ستاد ال�شهداء مبحافظة �أبني يف العام 1988م.
و�سجل العام نف�سه اندماج اللجنة الأوملبية ل�شطري الوطن
يف جلنة �أوملبية موحدة جتمع ريا�ضيي اليمن يف �إطار ريا�ضي
م�ؤ�س�سي موحد فكانوا بداية خيط النور الذي ي�شع ليزيح عتمة
الليل الطويل .

الرياضة والثورة

ركيزة �أ�سا�سية ال�ستيعاب خمتلف امل�سابقات الريا�ضية املحلية �أو
العربية والقارية التي ت�ست�ضيفها بالدنا .
ومثلت ال�سنوات الع�شرون لعهد الوحدة اليمنية ثورة حقيقية
يف طريق ا�ستكمال البنية التحتية لقطاعي ال�شباب والريا�ضة يف
بالدنا الذي كلف خزينة الدولة و�صندوق الن�شء وال�شباب املئات
من املليارات يف �سبيل توفري متطلبات ال�شباب والريا�ضيني ف�شهدت
تو�سعاً يف عدد الأندية الريا�ضية املزاولة ملختلف الألعاب الريا�ضية
بعد �أن و�صل الرقم �إىل قرابة  360نادياً يف عموم حمافظات اجلمهورية
موزعة بني الدرجات الأوىل والثانية والثالثة ويف خمتلف ت�صنيف
الألعاب ،يف حني يبلغ عدد االحتادات العامة  28احتاد ًا ريا�ضياً.
وملواكبة ذلك التو�سع على م�ستوى املحافظات حر�صت الدولة
على ا�ستكمال البنية التحتية يف عموم حمافظات اجلمهورية
فعلى �سبيل املثال حتى نهاية العام 2008م مت �إن�شاء العديد
من اال�ستادات الريا�ضية يف عموم حمافظات اجلمهورية مثل
�أ�ستاد  22مايو بعدن بكلفة ت�صل اىل نحو ()2.200.000.000
ريال وطاقة ا�ستيعابية نحو  40.000الف م�شاهد ،وا�ستاد �إب
بكلفة ح��واىل ( )1.700.000.000ري��ال وال��ذي يت�سع حلواىل
� 35.000ألف م�شاهد ،وا�ستاد معاوية مبحافظة حلج بكلفة ت�صل
( )530.000.000ريال وبطاقة ا�ستيعابية  10.000م�شاهد ،وا�ستاد
ذمار الدويل بكلفة ( )1.200.000.000ريال ،وقد مت االنتهاء من هذه
اال�ستادات وافتتاحها ال�ستقبال خمتلف الأن�شطة الريا�ضية ،كما ان
هناك العديد من اال�ستادات والتي مازالت قيد التنفيذ والتي �سوف يتم
االنتهاء منها يف الأيام القادمة وهي :ا�ستاد تعز ،وا�ستاد احلديدة،
وا�ستاد مدينة �سيئون مبحافظة ح�ضرموت ،يف حني بلغت تكلفة مبنى
خا�ص بوزارة ال�شباب والريا�ضة بكلفة ( )539.374.242ريا ًال على
م�ساحة تقدر 10.000م.2

وتعد �صالة  22مايو الدولية ب�صنعاء ب�سعة  5000متفرج
�أ ب��رز امل�شاريع الريا�ضية فيما يخ�ص ال�صاالت وبتكلفة بلغت
( )3.984.307.383ريا ًال.
كما مت ان�شاء اكرث من  19بيتاً �شبابياً مببلغ ()480.000.000
ريال ،قادرة على ا�ستيعاب ال�شباب والريا�ضيني �أثناء تنقلهم بني
املحافظات.
ولعل ما ي�ؤكد ذلك اهتمام الدولة بقطاعي ال�شباب والريا�ضة ونحن
قبيل انطالق مناف�سات خليجي ع�شرين والتي مثلت ا�ست�ضافة اليمن
لها واملقر انطالقها يف الثاين والع�شرين من نوفمرب املقبل �سبباً رئي�سياً
يف ا�ستكمال جملة من امل�شاريع الريا�ضية ملحافظات عدن و�أبني وحلج
حيث خ�ص�صت احلكومة مبلغاً وقدره  18مليار ريال ك�إجمايل التكلفة
ملالعب خليجي ع�شرين والتي تتمثل يف ان�شاء ا�ستاد الوحدة يف
حمافظة �أبني و�إعادة ت�أهيل ا�ستاد  22مايو الدويل ومالعب التدريب
لأندية عدن وملعب ال�شهيد معاوية يف حمافظة حلج.

 5الصالة المغلقة  -الضالع الضالع الوزارة
 6الصالة المغلقة -
ريمه سابقا ) ريمه الوزارة
السبعين(   
 7الصالة المغلقة -
الحديدة الوزارة
الحديده
 8الصالة المغلقة  -المهره المهره الوزارة
الوزارة

 9الصالة المغلقة  -عدن

عدن

 10الصالة المغلقة  -ذمـار

ذمـار الوزارة

مؤسسةالتام   جاري %45
مؤسسة
المالكي     جاري %20
ناجي
الحويشي جاري %20
مؤسسة جاري %40
الواقدي
مؤسسة جاري
شمباء
مؤسسة جاري %50
التقوى

رابعا  - :مشاريع ملحقة بالصاالت الرياضية
القديمة    - :
رقم
1
2
3
4
5
6
7

اسم المشروع المحافظة التمويل اسم المقاول
ارضيات صالة
 لحجارضيات صالة -
البيضاء
ارضيات صالة
 حجهارضيات صالة -
عمران
ارضيات صالة
 ابينارضيات صالة
 ماربتكييف صالة  -ابين

لحج

حاله نسبة
المشروع االنجاز

الوزارة الدار معمار جديد

البيضاء الوزارة الدار معمار جديد
حجة الوزارة الدار معمار جديد
عمران الوزارة الدار معمار جديد
ابين الوزارة الدار معمار جديد
مارب الوزارة الدار معمار جديد
ابين الوزارة شركة ستريكو جديد %50

 8تكييف صالة-مارب   مارب الوزارة شركة ستريكو جديد %50
 9تكييف صالة  -لحج لحج

الوزارة شركة ستريكو جديد %50

ناصر محمد العطار*
�إليه لأن �شواهدها قائمة على كل �شرب من االر�ض ..وما يجب �أن يقال يف
هذه املنا�سبة :على اجلميع ويف املقدمة االحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية
اال�صطفاف الوطني وال�سري بالوطن �إىل بر الأمان عرب موا�صلة النهج
الدميقراطي و�إجراء االنتخابات النيابية ..والقول بغري هذا ُيعد ارتداد ًا
على الثورة والوحدة ،وم�ؤامرة ال تختلف عن م�ؤامرات �أعداء اجلمهورية
والثورة۹.
* رئي�س دائرة ال�ش�ؤون القانونية

