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الثورة وأعداء الشعب
¿ يحتفل �سعبنا بالذكرى �لـ48 لقيام ثورة �سبتمرب �ملجيدة �لتي �أعادت 
جمده و�سمعته وق�ست على �أب�سع نظام ��ستبد�دي عرفته �لب�سرية، لتقيم 

نظاماً وطنياً دميقر�طياً جديدً� ي�سون �حلقوق ويد�فع عن م�سالح �ل�سعب 

ويحتكم لإر�دة �جلماهري.. لكن ما يوؤ�سف له �أن يظهر من يتبنى �لدعوة 

لنظام ُدفن منذ خم�سة عقود ليوؤمن باحلرية و�لدميقر�طية �لتي منحت 

�ل�سعب حقه يف حكم نف�سه بنف�سه، ويرى يف �لتفرقة و�لطبقية و�لو�ساية 

بكافة �أ�سكالها قاعدة يجب �أن متار�س على �سعبنا.. �إن دعاة �لإمامة يجب 

�لت�سدي لهم و�إعالن �جلهاد كفر�س عني للق�ساء عليهم �أينما وحيثما ُوجدو� 

على �أر�س �لوطن.

و�لأ�سئلة �لتي يتبادلها �لر�أي �لعام تتمحور حول َمْن يخطط �أو ميول �أو 

ينفذ �أو يتهاون �أو يوؤيد َمْن يقرعون �لطبول وي�سعلون نري�ن �لفنت و�أبرزهم 

عنا�سر �لتمرد و�خلارجون على �لقانون؟!

و�إن كان �لغمو�س و�ل�سباب يكتنف تلك �لن�سطة �ل �أن �حلقائق �لد�مغة 

كفيلة باإظهار �ملجرمني على حقيقتهم وك�سف نو�ياهم خ�سو�ساً و�أنهم جمرد 

�أدو�ت لعدو �أو طامع خارجي �أو حاقد وماأزوم ومغرر بهم ومن ينعمون 

بخري�ت �لوطن ونالو� �لكثري من �لدعم و�لرعاية بف�سل �لثورة و�لدماء 

�لزكية �لتي بذلها �لأحر�ر يف �سبيل �لوطن و�أبنائه.

 خال�سًة.. �حلديث عن �لثورة ومنجز�تها يطول ول يتطلب �لتطرق 

�إليه لأن �سو�هدها قائمة على كل �سرب من �لر�س.. وما يجب �أن يقال يف 

هذه �ملنا�سبة: على �جلميع ويف �ملقدمة �لحز�ب و�لتنظيمات �ل�سيا�سية 

�ل�سطفاف �لوطني و�ل�سري بالوطن �إىل بر �لأمان عرب مو��سلة �لنهج 

�لدميقر�طي و�إجر�ء �لنتخابات �لنيابية.. و�لقول بغري هذ� ُيعد �رتد�دً� 

على �لثورة و�لوحدة، وموؤ�مرة ل تختلف عن موؤ�مر�ت �أعد�ء �جلمهورية 

و�لثورة.۹

* رئي�س دائرة ال�شوؤون القانونية

الثورة ميالدنا.. والدميقراطية خيارنا.. 
والوحدة وجودنا احلضاري املتجدد

شعلة الثورة أضاءت درب الشباب

و�ليوم، وبعد مرور �أكرث من 48 عاماً من قيام 

�لثورة وم�سي ع�سرين عاماً من �إعادة 

ــه، فــاإن  ــدت حلمة �لــوطــن ووح

�ل�سورة تت�سح �أكرث 

عن  لتك�سف 

هــذه  عظمة 

�لـــــثـــــورة، 

ـــة  ــــن روع وع

�إجنازها �لوحدوي 

ــد، لي�سبح �لفرق  ــال �خل

�ل�سا�سع �أكرث بــروزً� وجتلياً 

ــيــوم يف �ستى  بــني �لأمــ�ــس و�ل

جمــالت �حلياة، وعلى وجه 

�خل�سو�س يف جمال �لريا�سة 

�سبحت  �أ بعدما  ل�سباب  و�

�لــبــنــيــة �لــتــحــتــيــة لقطاع 

�لــريــا�ــســة و�لــ�ــســبــاب من 

مــالعــب دولــيــة و�ــســالت 

ـــة و�أنــــديــــة  ـــي ـــس ـــا� ري

و�حتاد�ت حتت�سن بني 

لوطن  � �سباب  دفتيها 

ــادة  ــي وريــا�ــســيــيــه وق

�سيا�سية ممثلة بر�عي 

ول فخامة  �ل�سباب �لأ

�لأخ علي عبد�هلل �سالح - 

رئي�س �جلمهورية .. و�لذي 

مل ت�سغله �ل�سيا�سة عن �أبنائه 

ه  فنجد �سيني  يا لر � و ب  ل�سبا �

�لأب �لقائد م�سجعاً ود�عماً ور�عياً 

ملختلف فعاليات و�أن�سطة �أبنائه �ل�سباب 

و�لريا�سيني .

كم هي قا�سية تلك �ل�سور �لتي �أوقفت �لزمن لتكون 

�ساهدً� على مدى �ملعاناة و�لفقر و�لتخلف �لذي ظل جاثماً على 

كاهل �سعبنا عقودً� من �لزمن .. نعم لتربد دماوؤكم �لزكية يف تربتها 

�لطاهرة .. ونحن و�أبناوؤكم و�أحفادكم ننعم �ليوم بعطاء ت�سحياتكم 

�خلالدة ونحن نوقد �ليوم م�ساعل �لتحرر ومن ميد�ن �لتحرير يف 

قلب �لعا�سمة �سنعاء للذكرى �لـ48 لقيام ثورة �لـ26 من �سبتمرب 

و�لذكرى �لـ47 لقيام ثورة �لـ14 من �أكتوبر �خلالدتني.

نعم.. كم هي قا�سية تلك �حلقبة �لبائدة وهي تكبل بكهنوتية �لأئمة 

و��ستبد�د م�ستعمر غا�سب �أجياًل كانت تبحث عن �أب�سط مقومات 

�حلياة �لكرمية بعد �أن رمتها �لأقد�ر حتت بر�ثن �لثالوث �ملرعب 

)�لفقر و�جلهل و�لتخلف(.

وعلى �لنقي�س متاماً كان فكر �ل�سباب متحررً� وثائرً� يبحث عن 

حريته، مهما كانت �لت�سحيات.. كانو� �سباقني للحمة و�لتوحد ومن 

منا ل يذكر �ل�سهيد �لبطل ر�جح بن غالب لبوزة وهو يقود �أكرث 

من 300 من �سباب �جلنوب من يافع وردفان و�ل�سالع وغريها من 

قرى وحمافظات �جلنوب منذ ميالد �لثورة �ل�سبتمربية �لأم ليهبو� 

�أ�سودً� كا�سرة دفاعا عن ثورة �سبتمرب لي�سجل �لتاريخ �ليمني 

�أن�سع �ل�سفحات للحمة �أبنائه.. ل �سمال ول جنوب بل مينيني 

ثو�رً� �أحر�رً�.

ومع بزوغ �سم�س �لأحــر�ر من جبال ردفــان معلنني قيام ثورة 

�أكتوبر بعد عام و�حد من قيام ثورة �سبتمرب �خلالدة كان �أبناء 

�ل�سمال �حل�سن �لد�فئ و�ملنبع �لذي ل ين�سب وهم يغذون �سر�يني 

�لتحرر �سد �ل�ستعمار �لربيطاين �لغا�سب لتحقق كلتا �لثورتني 

غاياتها .

وجتلت �أهــد�ف ثورة �سبتمرب �خلالدة يف بناء �لإن�سان علمياً 

وفكرياً و�سحياً وريا�سياً لأن �لعقل �ل�سليم يف �جل�سم �ل�سليم، لتاأتي 

مرحلة �لبناء يف �ملجال �لريا�سي و�ل�سبابي عبارة عن �متد�د طبيعي 

لثورة �سعت للحاق بركب �لآخرين ويف �ستى �لقطاعات �حلياتية 

دون ��ستثناء لينعم �ل�سباب و�لريا�سيون مبنجز�ت �لثورة �لتي ل 

ينكرها �إل جاحد وهي حتكي ق�سة ثورة يظل �ل�سباب فيها ب�سمة 

�حلا�سر وكل �مل�ستقبل .

وها هم �ليوم �سباب �لوطن وريا�سيوه ينعمون مبا حتقق لهم من 

منجز�ت �ساهدة على نف�سها ، �سائرة نحو طريق بناء بنية حتتية 

متكاملة يف عموم حمافظات �لوطن من �أق�ساه �إىل �أق�ساه وملختلف 

�لألعاب �لريا�سية و�ملنا�سط �ل�سبابية يف ظل وحدة �لوطن �حللم 

�لذي ظل هدفاً من �أهد�ف ثورتي �ل�سعب لياأتي فجر �لـ22 من مايو 

1990م ليطوي �سفحة �ل�ستات و�لفرقة بني �سباب �لوطن وريا�سييه 

.. كيف ل، وريا�سيو �ليمن و�سبابه كانو� هم �ل�سباقني للتوحد .

لنجدهم �ليوم يرفعون علم �ليمن عالياً مرفرفاً يف خمتلف �ملحافل 

�لعربية و�لقارية و�لدولية م�سطرين �أن�سع �لإجناز�ت و�سدورهم 

مزينة مبختلف �مليد�ليات وهم يقطفون بتلك �لإجناز�ت ثمرة �لبناء 

و�لعطاء �لتي كانت �ستظل بعيدة �ملنال لول �إر�دة �هلل �لتي �ساءت 

�لأقد�ر �أن يحمل �لأمانة ثو�ر �أحر�ر �أعادو� للفجر بزوغه وللنهار 

�سياءه.

مالعب األئمة.. !!
يظل �حلديث عن ريا�سة �ل�سباب يف عهد �لأئمة يف �ملحافظات 

�ل�سمالية من �لوطن ذ� �سجون، فــاإذ� كان �لتعليم �أ�سريً� للعدم 

و�ل�سحة يف علم �ملنجمني و�ساربي �لــودع، و�ملدنية تعت�سر من 

�لو�قع �ملر للوطن برمته، فكيف �سيكون حال �لريا�سة �لتي رمبا مل 

تندرج حتى يف �أجندة �لإمام ومن خلفه حتى قيام �ساعة �لثورة؟!

ف�سنعاء �لعا�سمة رغم �أنها مل تتعَد �أبو�ب �سورها �لتاريخي يف ظل 

�مل�ساحات �ل�سا�سعة من �لأر��سي �لتي كانت متثل �سو�حي �سنعاء 

�بتد�ًء من �أعتاب باب �ليمن وباب �ل�سعوب وباب �ل�سالم وبقية 

�أبو�بها كفر�سة لتخطيط مدن ريا�سية ولي�س مالعب �أو 

�سالت، �إل �أن �لأندية ظلت �أبعد ما ميكن �أن يجول بفكر 

�لإمام.

يف �ملقابل كان �ل�سباب ميار�س بع�ساً من �لألعاب �ل�سعبية 

�لتي ل ميكن �أن متت لأب�سط قو�عد �لألعاب �لريا�سية مع 

�نعد�م حتى ما يحمي �لقدمني من �جلروح فتجدهم ي�سغلون 

�أوقات فر�غهم بتلك �لألعاب ومنها ما ُيعرف بلعبة ) �لزقا ( وهي 

�أ�سبه بكرة �ليد وكانت ُت�سنع من �خلزف و�ل�سوف من قبل 

�ل�سباب �أنف�سهم، ولعبة ) �لقاح�س ( وهي قريبة �إىل ريا�سة 

�لهوكي وكانت ُت�سنع كرتها من �جللد �ملح�سو مبخلفات 

�لقمح و�ل�سعري وهو ما ُيعرف )بالتنب( .

�لريا�سات  �ملقابل ت�ساءل ممار�سو  يف 

�لأ�سيلة �لتي تو�رثها �ليمنيون �أباً عن 

جد منذ قدمي �لزمن مثل ريا�سة 

�لــفــرو�ــســيــة �أو مــا ُيــعــرف 

)بركوب �خليل( بعد 

�أن �نح�سرت على 

�أماكن معينة 

من �ليمن 

ــن  ومل

ميــلــكــون 

خـــــــيـــــــوًل 

بدليل �أن �ألعاباً 

�سعبية �متازت بها 

�لآن مناطق معينة 

�ملثال  �سبيل  فعلى 

ل �حلــ�ــســر ريا�سة 

على  لقفز  و� �لهجن 

�جلــمــال �مــتــازت بها 

تهامة من خــالل تلك 

لـــعـــاب �ل�سعبية  �لأ

�لتي حتولت يف �لوقت 

�لر�هن ملوروث �سعبي 

مـــن خـــالل مــهــرجــان 

�حل�سينية  يف منازلهم، 

يف حــني ظلت ريا�سة 

�لقن�س رمبا هي �لأكرث 

�نت�سارً� معتمدين يف ذلك 

على بــنــادق قدمية وظلت 

ريا�سة �ل�سباحة متنف�ساً �أقرب 

لل�سباب لكن ممار�ستها مل تكن يف 

م�سابح �أوملبية �أو م�سابح د�خل �ل�سالت 

�ملغطاة بل يف �لربك و�مل�ستنقعات �ملائية ويف برك 

�مل�ساجد.

يف عهد االستعمار !
وعن �لو�سع �لريا�سي يف عدن يف ظل وطاأة �ل�ستعمار �لربيطاين 

فقد كان �لتمييز �لطبقي و��سحا حيث �سهدت �جلزيرة �لعربية 

�ن�ساء �أول ناٍد خا�س بريا�سة �لهوكي يف ظل كرثة �جلاليات �لهندية 

و�لباك�ستانية وخ�س�س �لنادي لأبناء �جلاليات و�لتجار و�لوجهاء، 

يف حني كان مينع عامة �لنا�س من �لدخول �إليه .

يف �ملقابل كانت لعبة كرة �لقدم و�حدة من �أهم �لريا�سات �لتي 

كان ميار�سها �جلنود �لربيطانيون يف �ل�سو�طئ �لتي لحظها طلبة 

�ملد�ر�س و�ل�سباب فمور�ست يف �لأحياء �ل�سعبية ملدينة عدن فظهرت 

العديد من املواهب الكروية التي لفتت انتباه القائمني على الن�شاط 

�لريا�سي يف �جلي�س �لربيطاين وهو ما �سمح لتلك �ملو�هب و�لفرق 

�ل�سعبية لبع�س �أحياء عدن من دخول �لدوري �لكروي للوحد�ت 

�لع�سكرية للجي�س �لربيطاين..

لتمثل بد�ية �لظهور لأندية عدن يف تلك �حلقبة حيث �أن�سئ �أول 

ناٍد يف �جلزيرة �لعربية وهو �لحتاد �ملحمدي �لذي تاأ�س�س يف عام 

»1905م«- نادي �لتالل حالياً- ونادي �ل�سباب �حل�سيني �لذي 

تاأ�س�س عام 1934م.

الرياضة والثورة
عقب زو�ل حكم �لأئمة �سماًل و�ل�ستعمار �لربيطاين جنوباً حر�س 

نظاما �حلكم يف �سطري �لوطن حينها �إىل منح �ل�سباب حقوقهم ومنها 

�لقطاع �لريا�سي و�ل�سبابي فجاءت فرتة �ل�سبعينيات و�لثمانينيات 

لتكون �ساهدة على خطو�ت �لتاأ�سي�س من خالل �ن�ساء �لأندية 

�لريا�سية �سمن منظومة تندرج يف �إطار �لحتاد�ت �ملختلفة لالألعاب 

�لريا�سية �لتي حر�ست على ك�سب �لعرت�ف �لقاري و�لدويل بها 

كاحتاد�ت مز�ولة لأن�سطة ريا�سية وفق قو�عد علمية �سليمة .

ف�سهدت تلك �حلقبة من �لقرن �ملا�سي و�لذي مت فيه تاأ�سي�س 

منظومة موؤ�س�سية تخت�س بال�سباب و�لريا�سيني منحت على 

�ثرها هويتها �ملالية و�سخ�سيتها �لإد�رية و�لعتبارية كهيئة 

م�ستقلة �ن�سوت حتت �إطار �سلطة �لدولة مرتبطة باأعلى هرم يف 

قيادة �لدولة ليتم تاأ�سي�س �ملجل�س �لأعلى لل�سباب و�لريا�سة 

مبوجب �لقر�ر �جلمهوري رقم 58 ل�سنة 1981م �لذي �أ�سدره  

فخامة �لأخ علي عبد�هلل �سالح  - رئي�س �جلمهورية- و�سم 

�ملجل�س يف ع�سويته كاًل من وزر�ء �ل�سوؤون �لجتماعية 

و�لعمل و�لرتبية و�لتعليم و�ل�سحة و�ملالية ورئي�س جامعة 

�سنعاء ورئي�س هيئة �لركان �لعامة ورئي�س �للجنة �لأوملبية 

�ليمنية .

ويف �ل�سطر �جلنوبي حينها عقد �أول موؤمتر ريا�سي يف �لعام 

1973م �لذي نتج عنه تكوين �ملجل�س �لأعلى للريا�سة ليتبع بذلك 

جمل�س رئا�سة �لوزر�ء .

و�سهدت مدينة ميالنو �لإيطالية وحتديدً� يف 1981/7/30م  

�سم بالدنا �سمن ع�سوية �للجنة �لأوملبية �لدولية عقب 

�لت�سويت على منحها �لعرت�ف بع�سويتها يف �للجنة يف 

�جتماع �جلمعية �لعمومية للجنة �لأوملبية �لدولية 

لتمثل دورة �لألــعــاب �لأوملــبــيــة يف لو�س 

�أجنل�س يف �لــعــام 1984م �أول 

تو�جد ميني �سمن 

دور�ت �لألعاب 

�لأوملبية بوفدين 

ريا�سيني .

 سبَّاقون للتوحد 
وظل �ل�سوق للتوحد حتقيقاً لأهد�ف 

ثورتي �سبتمرب و�أكتوبر يف قر�رة نف�س كل ميني 

ذكرً� كان �أو �أنثى، ومن ذلك �ل�سباب و�لريا�سيون حني 

�سهد �لقطاع �ل�سبابي و�لريا�سي ظهور �ملنتخبات �ليمنية �ملوحدة 

يف �لعام 1988م لي�سهد نف�س �لعام �أول منتخب ميني موحد، لعب 

�أمام �أحد �لفرق �لدمنركية يف حمافظة �أبني يف نف�س �لعام، كما �سهدت 

تلك �لفرتة م�ساركة عدد من �ملنتخبات �ملوحدة لعدد من �لألعاب 

�لريا�سية منها كرة �لطائرة وكرة �ل�سلة ومل تكن مقت�سرة على 

خو�س مباريات د�خل �لوطن بل م�ساركات خارجية مبنتخبات 

موحدة .

ولن ين�سى �لتاريخ �أن ي�سجل ذلك �لدور ل�سهيد �لريا�سة �لعربية 

و�لكويتية �ل�سيخ فهد �لأحمد �ل�سباح وكــان حينها )رحمة �هلل 

عليه( رئي�س �ملجل�س �لأوملبي �لآ�سيوي - رئي�س �للجنة �لأوملبية 

�لكويتية - رئي�س �لحتاد �لكويتي لكرة �لقدم عندما تكفل بنفقة نقل 

�أول منتخب ميني موحد خلو�س مبار�ة �أمام فريق دمنركي على 

�أ�ستاد �ل�سهد�ء مبحافظة �أبني يف �لعام 1988م.

و�سجل �لعام نف�سه �ندماج �للجنة �لأوملبية ل�سطري �لوطن 

يف جلنة �أوملبية موحدة جتمع ريا�سيي �ليمن يف �إطار ريا�سي 

موؤ�س�سي موحد فكانو� بد�ية خيط �لنور �لذي ي�سع ليزيح عتمة 

�لليل �لطويل .

الشباب يقطفون ثمار التوحد 
و�سهد عهد �لــوحــدة �ليمنية منذ بــزوغ وهــج نورها يف �لـــ22 

من مايو 1990م ثورة على طريق ��ستكمال �لبنية �لتحتية لهذ� 

�لقطاع �حليوي، حيث �سهد بناء �ل�سالت �لريا�سية �ملغطاة وفقاً 

للمو��سفات �لدولية �لتي تلبي �حتياجات �لريا�سيني وتو�كب �لتطور 

�حلا�سل يف �لألعاب �لريا�سية على �مل�ستوى �لعربي و�لقاري ومتثل 

ركيزة �أ�سا�سية ل�ستيعاب خمتلف �مل�سابقات �لريا�سية �ملحلية �أو 

�لعربية و�لقارية �لتي ت�ست�سيفها بالدنا .

ومثلت �ل�سنو�ت �لع�سرون لعهد �لوحدة �ليمنية ثورة حقيقية 

يف طريق ��ستكمال �لبنية �لتحتية لقطاعي �ل�سباب و�لريا�سة يف 

بالدنا �لذي كلف خزينة �لدولة و�سندوق �لن�سء و�ل�سباب �ملئات 

من �ملليار�ت يف �سبيل توفري متطلبات �ل�سباب و�لريا�سيني  ف�سهدت 

تو�سعاً يف  عدد �لأندية �لريا�سية �ملز�ولة ملختلف �لألعاب �لريا�سية 

بعد �أن و�سل �لرقم �إىل قر�بة 360 نادياً يف عموم حمافظات �جلمهورية 

موزعة بني �لدرجات �لأوىل و�لثانية و�لثالثة ويف خمتلف ت�سنيف 

�لألعاب، يف حني يبلغ عدد �لحتاد�ت �لعامة 28 �حتادً� ريا�سياً.

وملو�كبة ذلك �لتو�سع على م�ستوى �ملحافظات حر�ست �لدولة 

على ��ستكمال �لبنية �لتحتية يف عموم حمافظات �جلمهورية 

فعلى �سبيل �ملثال حتى نهاية �لعام 2008م مت �إن�ساء �لعديد 

من �ل�ستاد�ت �لريا�سية يف عموم حمافظات �جلمهورية مثل 

�أ�ستاد 22 مايو بعدن بكلفة ت�سل �ىل نحو )2.200.000.000( 

ريال وطاقة ��ستيعابية نحو 40.000 �لف م�ساهد، و��ستاد �إب 

ــذي يت�سع حلو�ىل  بكلفة حــو�ىل )1.700.000.000( ريــال و�ل

35.000 �ألف م�ساهد، و��ستاد معاوية مبحافظة حلج بكلفة ت�سل 

)530.000.000( ريال وبطاقة ��ستيعابية 10.000 م�ساهد، و��ستاد 

ذمار �لدويل بكلفة )1.200.000.000( ريال، وقد مت �لنتهاء من هذه 

�ل�ستاد�ت و�فتتاحها ل�ستقبال خمتلف �لأن�سطة �لريا�سية، كما �ن 

هناك �لعديد من �ل�ستاد�ت و�لتي ماز�لت قيد �لتنفيذ و�لتي �سوف يتم 

�لنتهاء منها يف �لأيام �لقادمة وهي: ��ستاد تعز، و��ستاد �حلديدة، 

و��ستاد مدينة �سيئون مبحافظة ح�سرموت، يف حني بلغت تكلفة مبنى 

خا�س بوز�رة �ل�سباب و�لريا�سة بكلفة )539.374.242( رياًل على 

م�ساحة تقدر 10.000م2.

اوال : -مشاريع االستادات الرياضية واملشاريع الكبرية
نسبةحالهاسم المقاولالتمويلالمحافظة اسم المشروع رقم 

االنجاز المشروع 
100%منجزمؤسسة الواقديالوزارة   
100%منجزمؤسسة الواقديالوزارة   

100%منجزمؤسسة الواقديالوزارةعدناستاد 22 مايو- 1
100%منجزبست ونالوزارة   
100%منجزمؤسسة الواقديالوزارة   
100%منجزغمضان الوزارة   
100%منجزغمضان الوزارة   

100%منجزشركة اركانالوزارةاباستاد اب - 2
100%منجزالدار معمارالوزارة   
 جاري اليافعي الوزارة   
 جاري مؤسسة المالكي الوزارة   
100%منجزشركة ازالالوزارة   

100%منجزمؤسسة المالكي الوزارةذماراستاد ذمار3
100%منجزشركة الرقيمالوزارة   
100%منجزمؤسسة المالكي الوزارة   
100%منجز البرج الهندسي الوزارة   

100%منجز البرج الهندسي الوزارةلحجاستاد لحج4
عبد الوهاب الوزارة   

100%منجزالزبيري
30% مجموعة البركةالوزارةتعزاستاد تعز5
60%جاري شركة االتحادالوزارةحضرموتاستاد سيئون 6
20% مجموعة البركةالوزارةالحديدةاستاد الحديدة 7
استاد عتق 8

10% شركة التطويرالوزارةشبوةالرياضي 
15%جاري  البرج الهندسي الوزارةاالمانةمبنى الوزارة 9

وهنالك �لعديد من �ل�سالت منها �سالة �لنادي �لأهلي ب�سنعاء 

و�سالة نادي 22 مايو و�سالة نادي بلقي�س بالزبريي و�سالة نادي 

�ل�سعب و�سالة جامعة �سنعاء و�ل�سالتان �ملغلقتان يف مدينة 

عــدن و�سالتان يف مدينة تعز و�سالتان يف حمافظة ح�سرموت 

و�سالتان يف مدينة �حلديدة و�سالة يف كلٍّ من حمافظات �إب وحلج 

ــني و�ملحويت و�ل�سالع وعــمــر�ن وحجة  ــار و�لبي�ساء و�أب وذم

و�سعدة ومــارب و�سبوة و�ملهرة ورميــة وبكلفة �جمالية نحو 

)4.429.447.000( ريال.

  وتعد �سالة 22 مايو �لدولية ب�سنعاء ب�سعة 5000 متفرج 

�أبــرز �مل�ساريع �لريا�سية فيما يخ�س �ل�سالت وبتكلفة بلغت  

)3.984.307.383( رياًل.

كما مت �ن�ساء �كرث من 19 بيتاً �سبابياً مببلغ )480.000.000( 

ريال، قادرة على ��ستيعاب �ل�سباب و�لريا�سيني �أثناء تنقلهم بني 

�ملحافظات.

ولعل ما يوؤكد ذلك �هتمام �لدولة بقطاعي �ل�سباب و�لريا�سة ونحن 

قبيل �نطالق مناف�سات خليجي ع�سرين و�لتي مثلت ��ست�سافة �ليمن 

لها و�ملقر �نطالقها يف �لثاين و�لع�سرين من نوفمرب �ملقبل �سبباً رئي�سياً 

يف ��ستكمال جملة من �مل�ساريع �لريا�سية ملحافظات عدن و�أبني وحلج 

حيث خ�س�ست �حلكومة مبلغاً وقدره 18 مليار ريال كاإجمايل �لتكلفة 

ملالعب خليجي ع�سرين و�لتي تتمثل يف �ن�ساء ��ستاد �لوحدة يف 

حمافظة �أبني و�إعادة تاأهيل ��ستاد 22 مايو �لدويل ومالعب �لتدريب 

لأندية عدن وملعب �ل�سهيد معاوية يف حمافظة حلج.

مشاريع الصاالت الرياضية املغلقة :-     
نسبةحالهاسم المقاولالتمويلالمحافظة اسم المشروع رقم 

االنجاز المشروع 
100%منجزمؤسسة الواقديالوزارةاب الصالة المغلقة - اب 1
100%منجزالبردوني الوزارةحضرموتالصالة المغلقة - المكال 2
ارضيات ترتان - صالة 3

100%منجزشركة زبينالوزارةحضرموتالمكال 

الصالة المغلقة - 22 4
100%منجزاحمد الصباحي الوزارةاالمانةمايو 

ارضيات الترتان - صالة 5
100%منجزشركة زبينالوزارةاالمانةنادي 22 مايو 

الصالة المغلقة - النادي 6
100%منجزشركة االتحادالوزارةاالمانةاالهلي 

ارضيات خشب/الصالة 7
100%منجزشركة زبينالوزارةاالمانةالمغلقة الزبيري 

الصالة المغلقة -  
100%منجزشركة االتحادالوزارة الزبيري 

70%جارياحمد رمضانالوزارةحجةالصالة المغلقة - حجة 8
الصالة المغلقة - 9

90%جاريعبد الرب الصباحي الوزارةالبيضاءالبيضاء 
85%جاريمكتب متاش الوزارةلحجالصالة المغلقة - لحج 10
95%جارياحمد الحدادالوزارةماربالصالة المغلقة - مارب 11
95%جاريقصر غمدان الوزارةابينالصالة المغلقة - ابين 12
الصالة المغلقة - 13

80%جارياحمد رمضانالوزارةعمرانعمران 
80% مؤسسة جرمانالوزارةصعدةالصالة المغلقة - صعده   14
10%متعثرشركة التطويرالوزارةشبوهالصالة المغلقة - شبوة   15

 ثالثا : - مشاريع الصاالت الرياضية الجديدة 

للعام 2006 م : -  

اسم المقاولالتمويلالمحافظة اسم المشروع رقم 
نسبةحاله

االنجاز المشروع 
25%جاريمؤسسة العين   الوزارةحضرموتالصالة المغلقة - سيئون 4
45%جاريمؤسسة التام    الوزارةالضالعالصالة المغلقة - الضالع 5
الصالة المغلقة - 6

مؤسسة الوزارةريمهالسبعين   ) ريمه سابقا ( 
20%جاريالمالكي     

الصالة المغلقة - 7
ناجي الوزارةالحديدةالحديده 

20%جاريالحويشي

مؤسسة الوزارةالمهرهالصالة المغلقة - المهره 8
40%جاريالواقدي 

مؤسسة الوزارةعدنالصالة المغلقة - عدن 9
 جاريشمباء

مؤسسة الوزارةذمـارالصالة المغلقة - ذمـار 10
50%جاريالتقوى 

رابعا : - مشاريع ملحقة بالصاالت الرياضية 
القديمة : -    

اسم المقاولالتمويلالمحافظة اسم المشروع رقم 
نسبةحاله

االنجاز المشروع 
ارضيات صالة 1

 جديدالدار معمارالوزارةلحج- لحج 

ارضيات صالة - 2
 جديدالدار معمارالوزارةالبيضاءالبيضاء 

ارضيات صالة 3
 جديدالدار معمارالوزارةحجة- حجه 

ارضيات صالة - 4
 جديدالدار معمارالوزارةعمرانعمران 

ارضيات صالة 5
 جديدالدار معمارالوزارةابين- ابين 

ارضيات صالة 6
 جديدالدار معمارالوزارةمارب- مارب 

50%جديدشركة ستريكوالوزارةابينتكييف صالة - ابين 7
50%جديدشركة ستريكوالوزارةماربتكييف صالة - مارب   8
50%جديدشركة ستريكوالوزارةلحجتكييف صالة - لحج 9

 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

¿ إن الحديث عن ذكرى قيام الثورة اليمنية الخالدة، في الـ26 من سبتمبر 1962م، يعود بذاكرة الوطن الحبيب حتمًا 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 

ناصر محمد العطار*

عدد مكرس 
بمناسبة العيد 

الـ48 لثورة الـ26 من 
سبتمبر الخالدة


