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¿ �ضهدت بطولة خليجي 20 ح�ضورًا 
مكثفاً للمراأة وهذه هي املرة الأوىل التي 

ت�ضهد فيها بطولة خليجية ح�ضورًا بهذا 

الكم لها.

واإذا كنا اليوم نحتفل بالذكرى الـ43 

للثالثني من نوفمرب والتي كان للمراأة يف 

الو�ضول اىل يوم التحدير من ال�ضتعمار 

البغي�ض دور كبري ابتداًء من ثورة 

26 �ضبتمرب مرورًا بثورة 14 اأكتوبر 

املجيدتني حتى قيام الوحدة املباركة 

ولذلك ل ن�ضتغرب احل�ضور املكثف 

للمراأة اليمنية يف فعاليات خليجي 20 .

اإن املراأة اليمنية تخطت مراحل كثرية 

منذ قيام الثورة اىل اليوم، وا�ضتطاعت 

اأن ت�ضارك بفاعلية يف كافة الفعاليات، 

لذلك حر�ضت على امل�ضاركة يف هذه 

للجميع  لتثبت  واجناحها  الفعالية 

بــاأن وطننا و�ضعبنا باألف خري رغم 

ال�ضائعات املفرطة التي كان يرددها 

البع�ض، والتي فحواها اأن اليمن لي�ض 

لديه الإمكانية على تنظيم هذه البطولة 

لتكون املراأة اليمنية كجزء وكاأداة من 

اأدوات اإجناح هذه البطولة، ولتخر�ض 

بدورها كل الأل�ضن التي حاولت امل�ضا�ض 

باليمن.۹

لطيفة عقالن
»امليثاق« - عدن - ماجد عبدالحميد 

حضور ملفت

أهاًل بأشقائنا األعزاء من دول الخليج العربي والعراق.. 
تتعاظم أفراحنا بحلولكم بيننا

¿ منذ بداية انطالق النسخة االولى من بطوالت كأس الخليج العربي لكرة القدم وحتى 
نسختها الـ17 الماضية لم يالحظ آنذاك أي حضور فاعل أو مشاركة للمرأة الخليجية في 
البطولة سواء في اإلعداد والتنظيم او التشجيع او غيرها من المهام التي تنفذها الدولة 

المنظمة للحدث.
وبينما بدأت  مشاركة المرأة الخليجية في مختلف فعاليات بطوالت الخليج لكرة القدم منذ 
انطالق النسخة 18 للبطولة التي استضافتها العاصمة االماراتية دبي  ثم خليجي 19 في 
العاصمة العمانية مسقط، إال ان حضور المرأة اليمنية في البطولة الخلجية المقامة حاليًا 
في اليمن تعد هي االفضل من نوعها في تاريخ البطولة حيث شهدت تحواًل كبيرًا من خالل 
مشاركتها في معظم اللجان الخاصة بتنظيم البطولة، مرورًا بظهورها في المدرجات وانتهاًء 

بانخراطها في األعمال التنظيمية واالعالمية داخل المالعب وخارجها. 

املرأة ال تغيب عن املواقف الوطنية
تأكيدات بأنها ميَـّزت خليجي عشرين

ولقد حر�ضت املراأة اليمنية على اأن يكون لها دور 

فاعل يف اإجناح بطولة خليجي 20 التي ت�ضت�ضيفها 

بالدنا من خالل م�ضاركتها احلقيقية وا�ضهامها 

الفاعل يف اإجناح العر�ض اخلليجي الكروي بذلك 

احل�ضور الالفت يف افتتاح البطولة اأو اأثناء 

املباريات.

إعالميات يف املالعب
كما كان للمراأة اليمنية وجــود كبري يف معظم 

املرافق اخلدمية اخلا�ضة بالبطولة منها املركز 

الإعالمي حيث عملت على م�ضابقة رجال العالم 

وال�ضحافة بو�ضائلها املختلفة من خالل اجراء 

العديد من احلــوارات واللقاءات والت�ضريحات 

ال�ضحافية التي ت�ضب جميعها يف اجناح ا�ضت�ضافة 

اليمن للبطولة.

وقد حتدثت العديد من و�ضائل العالم اخلليجية 

والعربية واليمنية عن اجلهد الكبري الذي �ضنعته 

املراأة اليمنية يف العديد من املجالت وخ�ضو�ضاً 

املجال الريا�ضي.

حــيــث �ــضــخــرت مــريفــت الــعــبــ�ــضــي فــتــاة يف 

الع�ضرينيات اإمكاناتها خلدمة البطولة و�ضمان 

جناحها.

ــا متطوعة مينية اأعمل يف املركز  وقالت: »اأن

الإعالمي يف �ضبيل ت�ضهيل مهمة الزمالء الإعالميني 

وقد �ضعدت كثريا بهذا التجمع الأخوي، ونعمل 

�ضوياً من اأجل جناح هذه البطولة«. 

م�ضيفًة: »نريد اأن نثبت لالأ�ضقاء اأن املــراأة 

ــادرة على التنظيم و�ضمان النجاح  اليمنية ق

نف�ضهم للعمل  ف�ضابات و�ضباب اليمن جندوا اأ

اجلاد وال�ضتفادة من اخلربات يف مثل تلك املحافل 

امل�ضرفة كبطولة خليجي20 وغريها. 

دور فاعل
اأما العالمية �ضعاد ال�ضالمي فاأ�ضارت لـ»امليثاق« 

اىل اأن للمراأة اليمنية دورًا فاعاًل يف اجناح بطولة 

خليجي 20 �ضواء يف املدرجات اأو خارجها .

وقالت: ان ما �ضاهدناه يف املباريات املا�ضية من 

م�ضاندة للمنتخبات ويف افتتاح اوبريت البطولة 

ويف الرق�ضات الرتاثية اليمنية العريقة ويف تنظيم 

اجلماهري الن�ضوية يف املالعب خلري دليل على 

ا�ضهاماتها وم�ضاركتها يف اجناح البطولة.

لوحة رائعة
وتــروي ابت�ضام- اإحــدى امل�ضاركات يف لوحة 

الفتتاح- بكل فخر واعتزاز، تفا�ضيل ب�ضيطة عن 

م�ضاركتها يف لوحة الفتتاح: »منذ اأ�ضهر تقريباً 

ونحن نتمرن على بروفات حفل افتتاح البطولة 

اخلليجية يف ن�ضختها الع�ضرين وقــد جتاوزنا 

متاعب كثرية من اأجل اخلروج مبظهر لئق ومتميز 

وفريد يف اللوحة الفنية الفتتاحية.

وقالت لـ»امليثاق«: »لقد ج�ضدت تلك اللوحة 

التي بذلنا فيها جهدًا عظيماً مع املعنيني باإعدادها 

اللحمة اليمنية اخلليجية، واأكدنا نحن ك�ضابات 

مينيات من خاللها قدرتنا على التنظيم والرتتيب 

واإتقان العمل والفنون والظهور باملظهر الالئق 

اأمام ال�ضقاء من دول اخلليج.

هي األفضل
هنادي الطريي اإعالمية خليجية قالت: ان املراأة 

اليمنية اكدت وجودها يف اجناح فعاليات بطولة 

خليجي20 من خالل ح�ضورها وبقوة يف كافة 

اجلوانب املتعلقة بالبطولة كـالت�ضجيع والتنظيم 

والعالم وغريها.

واأ�ضافت: ان البطولة احلالية لكا�ض اخلليج يف 

اليمن هي الف�ضل على الطالق من حيث الوجود 

وامل�ضاركة الن�ضائية يف كافة املراحل والنواحي.

ــدت هنادي ان احل�ضور الن�ضائي الكبري   واأك

والالفت زين مدرجات املالعب اليمنية واأعطاها 

نوعاً خا�ضاً ي�ضل لدرجة ان البطولة متيزت عن 

غريها من البطولت.۹

عربن عن فرحة االستقالل املجيد

املرأة حضرت يف النضال وغابت يف قراءة األحداث

۹ البداية كانت مع الخت 
ــبــة  ــــــــروين- طــال ـــان امل ـــن ح

جامعية- والتي حتدثت قائلة:

- اأعتقد اأن املراأة اليمنية يف 

كل مراحل الن�ضال موؤثرة ولها 

دوار فاعلة ولكنها تغيبت  اأ

من خالل قراءة الحداث ومل 

ُتذكر اإل يف قليل من املواقف، 

وهــذا يجعلنا نحن اأبناء هذا 

اجليل ل نعرف الكثري عن تلك 

املنا�ضالت اليمنيات والأدوار 

التي قمن بها وبالتايل اأمتنى لو 

اأن هناك نقاًل من خالل الإعالم 

اأو املــوؤلــفــات عــن البطولت 

ا�ضكال  خمتلف  يف  الن�ضوية 

الن�ضال ال�ضيا�ضي التحرري 

ــــذي كـــان نــتــاجــه ثــورتــي  ال

�ضبتمرب واكتوبر وكذلك اإجناز 

ال�ضتقالل واإعادة حتقيق الوحدة املباركة.

إتقان وبراعة
۹ ومن جانبها ترى الخت �ضو�ضن املري�ضي- طالبة 
جامعية- ان املراأة يف كل زمان ومكان تتميز بالأدوار 

الفاعلة وامل�ضاركة املوؤثرة، واملراأة اليمنية عموماً 

�ضاركت يف الن�ضال اىل جانب اأخيها الرجل يف مواجهة 

ال�ضتعمار يف جنوب الوطن والدفاع عن الثورة يف 

�ضماله وقدمت الت�ضحيات اجل�ضام، خاطرت بروحها 

ووقفت يف وجه امل�ضتعمر ونفذت املهام باإتقان كما 

اأنها برعت يف اأداء العديد من الأدوار التي ي�ضهد بها 

التاريخ، وبالرغم من عدم اإنكار هذه الأدوار ال اأن 

الن�ضال الن�ضوي ل ُيذكر، كما ينبغي اأن يعرف اأبناء 

هذا اجليل عن كثب ماآثر واأ�ضماء تلك املنا�ضالت 

من الن�ضاء، فتلك ال�ضماء لبد اأن تاأخذ حقها لتفخر 

حفيدات بلقي�ض بتلك الأدوار واملاآثر وتقتدي بها.

نضال ومكاسب
۹ وتقول الخت روان العب�ضي- طالبة:

- لطاملا �ضمعت عن ن�ضال املـــراأة اليمنية 

يف جنوب الوطن اأو �ضماله فقد ج�ضدت كل 

الأدوار التي ميكن اأن ت�ضارك فيها كتنظيمية 

وقيادية، فقد كانت تنظم وت�ضارك يف امل�ضريات 

واملظاهرات وكانت توزع املن�ضورات وتاأوي 

الفدائيني وت�ضهل تنقالتهم، وهناك العديد 

من الأ�ضماء التي ي�ضهد لها التاريخ وينقل لنا 

بطولتهن ولكن بالرغم من ذلك مازلنا نتوق 

ملعرفة تفا�ضيل اكرث عن تلك الأدوار وما حققته 

من منجزات ومكا�ضب لهذا الوطن، 

وهـــذا مــن �ضاأنه ان يــعــزز ويثبت 

يف نفو�ض ال�ضباب مــن هــذا اجليل 

القيم الوطنية لأننا �ضندرك اأن هذه 

املكا�ضب واملنجزات التي حتققت لنا 

كانت غالية الثمن، فقد دفع اأولئك 

ال�ضرفاء من اأبناء الوطن اأرواحهم 

ودماءهم لتحقيق ذلك.

عمق وتأثري
۹ ونختتم حديثنا مع الخت ب�ضرى 
مرغم- طالبة- والتي حتدثت قائلة:

ـــ30 من نوفمرب يعرب عن  - اإن ال

فرحة ال�ضتقالل املجيد الذي تتوجت 

فيه الإرادة الوطنية برحيل اآخر 

جندي بريطاين م�ضتعمر من جنوب 

الــوطــن، وبالتايل فالحتفال بهذه 

الذكرى لها تاأثري وعمق يف نفو�ض 

اأبناء الوطن.. ومما ل�ضك فيه اأنه عند 

احلديث عن الن�ضال والت�ضحيات واملنا�ضلني لبد من 

اإلقاء ال�ضوء على املراأة اليمنية وم�ضاركتها القوية يف 

�ضمال الوطن اأو جنوبه، فقد كانت فدائية ومنا�ضلة 

بكل ما تعنيه الكلمة و�ضريكة فاعلة جتود بالغايل 

والنفي�ض من اأجل عزة وطنها وحريتها وكرامتها، كما 

ان املراأة عموماً يف كل زمان ومكان �ضريكة اأ�ضا�ضية 

وم�ضاندة ل ميكن ال�ضتغناء عنها يف كافة الق�ضايا 

وال�ضوؤون ومهما ُغيبت اأدوارها فهي ظاهرة ل ميكن 

لأحد اإنكارها.۹

¿ في ذكرى االحتفال بيوم االستقالل تتجسد التضحيات وتُذكر البطوالت التي كان 
حصادها التخلص من االستعمار واستقالل جزء غاٍل من هذا الوطن.. وعند ذكر المآثر 
واالنتصارات العظيمة البد من اإلشارة الى دور المرأة النضالي في مختلف مراحل الكفاح، 
فالمرأة اليمنية منذ عصر بلقيس وأروى وصواًل الى يومنا الحاضر تتميز بأدوار فعالة 
ومؤثرة في مختلف مراحل وأشكال النضال.. وألن نضال المرأة اليمنية أمر ال يمكن 
إنكاره، فإن حفيدات بلقيس من هذا الجيل ترى أنه ينبغي التركيز أكثر على توضيح 

وإبراز المآثر النضالية للكفاح النسوي ليكون أنموذجًا للفخر واالقتداء.
 استطالع: هناء الوجيه

الشرطة النسائية يف خليجي20 
تخطف أضواء اإلعالم

¿ اهتمت ال�ضحافة واملواقع 
اللـــكـــرتونـــيـــة اخلــلــيــجــيــة 

ــالل بطولة  والــعــربــيــة مــن خ

»خــلــيــجــي20« بالكثري من 

املظاهر والق�ضايا ال�ضيا�ضية 

والجتماعية وغريها بعيدًا 

ى »الكرة« والتناف�ض  عن ُحمَّ

ال�ضريف بــني الأ�ــضــقــاء على 

حتقيق النت�ضارات وح�ضد 

نقاط الفوز.

وكــــان لفــتــاً اهــتــمــام تلك 

الو�ضائل بال�ضرطة الن�ضائية 

يف الــيــمــن ودورهــــا يف حفظ 

الأمن والتنظيم يف البطولة.. 

وخ�ض�ض مــوقــع »اإيـــالف« 

ال�ضعودي على �ضبكة النرتنت 

م�ضاحة لهذا املو�ضوع والتقى 

بعدد من القيادات يف ال�ضرطة 

الن�ضائية، حيث نقل عن املالزم 

اأمنية عبيدنا�ضر قولها: اإنهن 

تدربن على مكافحة الإرهاب 

ملدة عام كامل اىل جانب كافة 

التي  التدريبات الع�ضكرية 

يتلقاها اأخوها الرجل يف كلية 

ال�ضرطة اأو يف بقية القوات 

النظامية، كما اأو�ضحت عمل 

يف  ال�ضرطيات  اليمن  ن�ضاء 

املواقع المنية واجلــوازات 

واملطارات واملوانئ وغريها 

�ضمن  عملهن  اىل  فــة  ــا ا�ــض

ــي20«،  ــج ــي ــل فــعــالــيــات »خ

وقــالــت : يــوجــد مــثــاًل يف كل 

ــض �ــضــرطــيــات  ــ� فـــنـــدق خــم

مالزمات وثــالث م�ضاعدات، 

بالإ�ضافة اىل املواقع الخرى 

خا�ضة يف املالعب والأماكن 

املخ�ض�ضة للن�ضاء يف امللعب 

اأو عملية دخولهن وخروجهن 

مـــن املـــالعـــب وغـــريهـــا من 

املــهــام الأخــــرى الــتــي تقوم 

بــهــا الــ�ــضــرطــة الن�ضائية يف 

حمافظتي عدن واأبــــني �ضمن 

مهامهن المنية وحماية الأمن 

وال�ضتقرار يف هــذا احلــدث 

الكبري الذي ت�ضت�ضيفه بالدنا 

اليمن.۹


