
دالالت عميقة حملتها برقية الوفود 
اإلعالمية للرئيس بنجاح خليجي )20(

قراءة/ أحمد عبدالعزيز
¿ ب��رق��ي��ة ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 
والإ������ش�����ادة ب��ح�����ش��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م 

وال���ش��ت�����ش��اف��ة وجن����اح بطولة 

»خليجي 20« التي تلقاها فخامة 

الأخ علي عبداهلل �شالح- رئي�س 

اجلمهورية- من روؤ���ش��اء الوفود 

الإعالمية اخلليجية والعراقية 

وال��ي��م��ن��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف تغطية 

احل��دث الريا�شي الكبري.. حملت 

دللت عميقة وم�شامني غاية يف 

الأهمية، عك�شت اأوًل تغيري تلك 

ال�شورة ال�شلبية امل�شطربة حول 

اليمن وقدرتها على توفري الأمن 

وال�شتقرار واجلاهزية لال�شت�شافة 

ال��ت��ي ك��ان��ت يف خم��ي��ل��ة واأذه����ان 

بع�س م��ن حملة الفكر والتنوير 

والإع���الم���ي���ني ال��ع��رب وث��ل��ة من 

اخلليجيني على وجه اخل�شو�س.

لقد ا�شتطاعت اليمن التي حتدت 

الكثري من ال�شعاب والتحديات 

20« ان  بنجاح بطولة »خليجي 

حتقق جملة من الأه���داف، لي�س 

الريا�شية وح�شب بل على خمتلف 

اجلبهات منها ال�شيا�شية وتغيري 

ال�شلبية املغلوطة عن  ال�شورة 

ال��ي��م��ن وحت��ق��ي��ق ت���ق���ارب ميني 

خليجي غري م�شبوق �شواًء اأكان 

على امل�شتوى ال��ق��ي��ادي اأو على 

م�شتوى �شعوب اخلليج العربي 

واليمن والعراق كاأحد اأهم اأهداف 

اإقامة هذه البطولة اأ�شا�شاً، ف�شاًل 

عن اجلوانب الأخرى القت�شادية 

والجتماعية والثقافية والفنية. 

وللدللة على ذل��ك علينا اأن نقراأ 

امل�شهد بتمعن ك��ام��ل، حيث كان 

���ش��اب��ي��ع قليلة من  اإىل م��ا ق��ب��ل اأ

انطالق »خليجي 20« وا�شت�شافة 

اليمن لهذا احل��دث القليمي املهم 

غ��اي��ة يف ال�شلبية ب��ات��ف��اق اآراء 

عربية وخليجية معاً.. لكن متت 

ال�شت�شافة بعد ا���ش��رار ميني 

يتقدمه فخامة رئي�س اجلمهورية 

وجنحت البطولة ب�شهادة خليجية 

وعربية وحتى دولية.. وعلينا فقط 

اأن منعن النظر يف برقية الوفود 

الإعالمية امل�شاركة يف البطولة، 

املرفوعة لفخامة رئي�س اجلمهورية، 

و�شنجدها غاية يف ال�شدق والأمانة 

والبالغة، على قاعدة: اأن َمْن راأى 

لي�س كَمْن �شمع..

وتقول برقية اللجنة الإعالمية 

يف  ن�شاً   »20 »خليجي  لبطولة 

اإح���دى فقراتها: »ن��وك��د على اأن 

اليمن متكنت من ا�شت�شافة بطولة 

باجلوانب  مت��ي��زت  ا�شتثنائية، 

اليجابية وا�شتطاعت من خاللها 

اأن توجه �شفعة قوية لكل من حاول 

الت�شكيك يف قدرة اليمن على حتقيق 

ا�شت�شافة متميزة، اأو من حاول 

اإث��ارة املخاوف وبث ال�شائعات، 

وذل��ك حينما مل�س �شيوف اليمن 

مناخات الأم��ن وال�شتقرار منذ 

و���ش��ول��ه��م اإىل م��دي��ن��ة ع���دن التي 

تفي�س بكل م�شاعر احل��ب وال��ود 

وتغمر �شيوفها باملحبة والإخ��اء 

وت�شهد ت��ط��ورًا ك��ب��ريًا يف خمتلف 

اجل��وان��ب..«. ودون اخل��و���س يف 

تفا�شيل اأكرث حول دللت وعمق 

�شهادة رجالت الفكر وحملة الأقالم 

يف اخلليج وال��ع��راق يف برقيتهم 

لفخامة رئي�س اجلمهورية، علينا اأن 

ن�شري فقط اإىل تلك امل�شاعر ال�شادقة 

والأمينة وامل�شوؤولة التي ج�شدوها 

يف كتاباتهم وتناولتهم وتغطياتهم 

لبطولة »خليجي 20« عرب خمتلف 

و���ش��ائ��ل��ه��م م��ن �شحف م��ق��روءة 

وف�شائيات وم��واق��ع الكرتونية 

وال��ت��ي اأع��ل��ن��وا فيها ومبخت�شر 

العبارة اأنهم اكت�شفوا اليمن على 

حقيقته، على عك�س تلك ال�شورة 

ال�شلبية امل�شوهة التي اعتملت يف 

دواخلهم، و�شكنت اأفكارهم بفعل 

اآل��ة الإع��الم املري�س ال��ذي يختلق 

الأكاذيب ويقلب احلقائق وين�شر 

ال�����ش��ائ��ع��ات، لتن�شج ب��ذل��ك ه��ذه 

احلملة  القوية والرائعة لالإعالم 

اخلليجي والعراقي وحتى العربي 

وال���دويل املن�شف لليمن ولأهلها 

منها وا�شتقرارها وتطورها  ولأ

ومنوها، وهو اأ�شدق واأبلغ دليل 

على اأن اليمن قيادة و�شعباً امتلك 

العزمية وال�شرار ملواجهة عدد 

من التحديات الكبرية يف تاريخه 

احلديث وا�شتطاع التغلب عليها 

وجت��اوزه��ا، كما يفعل دائماً اأمام 

امللمات وال�شدائد وال�شعوبات 

التي رافقت م�شريته يف حمطات غري 

قليلة  منذ اإعالن جمهوريته وثورته 

)�شبتمرب واأكتوبر ونوفمرب( التي 

اأن��ه��ت ع��ه��ود ال��ك��ه��ن��وت الإم��ام��ي 

امل��ت��خ��ل��ف وط����ردت ال���ش��ت��ع��م��ار 

البغي�س اإىل غري رجعة.۹
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خليجي 20 .. انــــــتصرنـا يا يمـن 
اليمن أسعدنا

¿ نعم اأ�شعدنا اليمن.. حتى لو 
خرج منتخبنا من ال��دور ن�شف 

20«، فقد  النهائي ل�»خليجي 

اأمتعنا بفريق قوي، ميثل امتدادًا 

لأكرث من جيل، واأ�شعدنا بتبا�شري 

الأم��ل التي نرثها اأبطالنا على 

املالعب اليمنية »ال�شناعية«، 

من اأول مباراة وحتى خروجهم 

م��رف��وع��ي ال���راأ����س يف م��ب��اراة 

الأخ�شر ال�شعودي، التي �شهدت 

اأقل عرو�س منتخبنا يف البطولة، 

ولو لعبوا فيها كما لعبوا اأمام 

البحرين اأو حتى كما لعبوا يف 

مباراتيهم الأوليني لكان الو�شع 

، ولكن يبقى اخل��روج  خمتلفاً

بهدف من الأخ�شر ال�شعودي يف 

مباراة ع�شيبة اأمرًا واردًا، وكان 

اأي�شاً واردًا للمنتخب ال�شعودي.

والفرق الأربعة التي و�شلت 

اإىل الدور ن�شف النهائي، جميعها 

كانت ت�شتحق النهائي، وت�شتحق 

التتويج، فامل�شتوى فيها متقارب 

ب��درج��ة ك��ب��رية، والت�شكيالت 

يتزاوج فيها ال�شباب بعنا�شر 

اخلربة، رمبا با�شتثناء املنتخب 

العراقي الذي مل ت�شفع له خربات 

لعبيه واأ�شماوؤهم الكبرية يف 

عبور الكويت، وانت�شر الأزرق 

ب��ق��وام معظمه م��ن ال�شباب، 

كافحوا حتى النهاية التي دانت 

لهم ب�شربات الرتجيح.

واأ���ش��ع��دن��ا اليمن بجماهريه 

التي متثل عالمة فارقة يف تاريخ 

البطولة اخلليجية، فبعد اأن كانت 

اجلماهري هي حمور الت�شاوؤل، 

وه���ي ال��ه��اج�����س ال����ذي ي��ط��ارد 

البطولة يف الكثري من ن�شخها، اإذا 

بهذا الهاج�س يتحول يف اليمن اإىل 

عنوان فرحة ولوحة م�شيئة يف 

كل ملعب، ومل جند فريقاً واحدًا 

عي اأنه يلعب غريباً، بعد اأن  يدَّ

وزعت اجلماهري اليمنية نف�شها 

على املنتخبات، فوقفت خلف 

اجلميع، وكاأن خروج منتخبها 

جاء ليفجر بداخلها هذه الرغبة 

يف التعوي�س واأن يبحث كل فرد 

عن فار�س ليمتطي معه �شهوة 

الأمل الذي مل ياأِت.

وك��ان��ت ال��ب��ط��ول��ة يف اليمن 

�شعيدة، بعد اأن هّلت يف اأيامها 

ن�����ش��م��ات ال��ك��ث��ري م��ن الأع��ي��اد 

واملنا�شبات الكربى، فاحتفلنا 

الزاهر  الوطني  بيومنا  هناك 

واملجيد، واحتفل اليمن ونحن 

معه بعيد اجل���الء، ث��م ج��اءت 

احتفالية ريا�شية ع�شنا اأجواءها 

هناك م�شاء ن�شف النهائي، حني 

اأتانا النباأ التاريخي من زيوريخ 

بفوز قطر واخلليج وكل العرب 

ب�شرف ا�شت�شافة كاأ�س العامل 

ع��ام 2022م، وه��و النباأ الذي 

ح��ول امل�شهد يف قلب البطولة 

وكوالي�شها اإىل حالة من ال�شخب 

وال��ف��رح��ة غ��ري امل�����ش��ب��وق��ة، ل 

�شيما اأن احل���دث لي�س ع��ادي��اً 

ول حتى ا�شتثنائياً، واإمن��ا هو 

من تلك الأح���داث الكربى التي 

تر�شع القرون وت�شبح عالمات 

م�شيئة يف م�شرية الأي���ام، ول 

�شك اأن اخلليج �شيكون اأ�شعد 

النا�س بهذه البطولة التي حتل 

علينا بعد 12 ع��ام��اً ب���اإذن اهلل، 

واأعتقد اأن بطولة اخلليج اأي�شاً 

�شتكون رابحة ك��ربى من هذه 

ال�شت�شافة، ومن املفرت�س اأن 

نرتقي بكاأ�س اخلليج لتكون حمكاً 

ك��ب��ريًا ملنتخبات اخلليج التي 

�شي�شعى كل منها بكل ما اأوتي من 

قوة حلجز مقعد يف البلد ال�شقيق. 

نعم م��ن امل��ف��رو���س اأن تكون 

كاأ�س العامل املقبلة على اأر�س 

اخلليج مبثابة نقلة يف بطولتنا، 

لن�شدرها اإىل العامل الذي �شيطالع 

من اليوم كل كبرية و�شغرية 

على اأر�شنا.

كلمة اأخرية:

يف اليمن.. كان الر�شا هو اللقب 

الذي ح�شل عليه اجلميع، وكان 

احلب هو العنوان الذي تركناه 

كاأ�شاً لليمن.۹

٭ »الحتاد« الإماراتية

محمد البادع ٭

عبدالولي املذابي

> نعم خ�شرنا املباريات.. لكننا ك�شبنا ماهو اأهم من ذلك بكثري، ك�شبنا الرهان 
والتحدي، وك�شبنا الثقة داخلياً وخارجياً، والأهم اأن اليمن حققت جناحاً اأكرب 

من جناح ال�شت�شافة، وا�شتطاعت اأن ت�شحح ال�شورة وتك�شر احل�شار الإعالمي 

عليها من خالل ا�شت�شافة خليجي ع�شرين، وكان لفتاً ذلك النطباع العام لدى 

مندوبي و�شائل الإعالم اخلليجية عن اليمن التي كان ي�شورها الإعالم اخلارجي 

وكاأنها �شاحة حرب مفتوحة.

ن لدى ال�شحفيني عفوياً ومل يكن خمططاً  ولعل اأجمل ما يف ذلك اأن ذلك النطباع تكوَّ

له، واإْن كان له من بطل فهو ال�شعب اليمني الطيب الذي اندفع ي�شجع اجلميع ليجد 

كل خليجي مكاناً مفرو�شاً باحلب يف قلوب اليمنيني.. موؤكدًا اأن لكل دول اخلليج 

جذورًا يف اليمن ال�شعيد عنوانها املحبة والخاء..

واملتابع لأ�شداء البطولة يف القنوات التلفزيونية اخلليجية �شيالحظ اإجماعاً 

كاماًل على اأن ال�شعب اليمني هو بطل خليجي ع�شرين بال مناف�س، فلم ت�شهد اأية 

بطولة �شابقة مثل هذا الزخم اجلماهريي والت�شجيع املتنوع لكل املنتخبات، حتى 

يف مباريات اليمن كان هناك من ي�شجع املنتخبات املناف�شة بكل عفوية وب�شاطة 

لقناعتهم باأننا جميعاً �شعب واحد يف اجلزيرة واخلليج ن�شجع الفريق الذي يروقنا 

ب، وذلك �شر جناح البطولة ومتيزها يف دورة اليمن. اأداوؤه دون تع�شُّ

وعودة لنطباعات الإعالميني مل تخُل كتابات مندوبي الإعالم من 

كلمات الده�شة، وعبارات ال�شتغراب لل�شورة الذهنية التي كانوا 

يحملونها قبل اأن يح�شروا اإىل اليمن مقارنًة باحلقيقة التي �شاهدوها باأم 

اأعينهم، واأكد الأغلبية اأن اليمن ُظلمت يف الإعالم وُقّدمت ب�شورة �شلبية 

مغايرة للواقع متاماً، ومن املوؤ�شف اأن هذا الظلم قد اأتى يف اأحايني كثريه 

على اأيدي اأبنائها و�شحفييها. اإن خليجي ع�شرين در�س كبري لليمنيني 

واخلليجيني ي�شتحق الوقوف اأمامه بتمعن، فاجلميع كان لديه انطباع 

عن الآخر ل يجب احلديث عنه، ولكن ميكن القول اإنها كانت منا�شبة لكي 

يتح�ش�س اليمني واخلليجي موقعه ومكانته يف قلب الآخر، و�شيجد دون 

�شك ما يطمئنه ويريح قلبه.

اإنه النت�شار الكبري الذي حققته الريا�شة وعجزت عنه ال�شيا�شة.. فهل و�شلت 

ر�شالة خليجي ع�شرين اإىل القيادات!!؟۹

درس جديد لألغبياءخسارة.. ومكاسب
أسامه الشرعبي

¿  بطولة كاأ�س اخلليج العربي يف 
ن�شختها الع�شرين »خليجي20« 

التي نظمتها بالدنا جاءت بال�شبط 

الوطنية  املنا�شبات  مثلها مثل 

الكبرية لكل اأبناء ال�شعب.. الذين 

التفوا حولها وك��ان��وا العنوان 

العري�س للنجاح والتميز.

وكالعادة قدمت اليمن و�شعبها 

الأبي احلر الدرو�س والعرب لكل 

اأولئك املوتورين املهزومني اأعداء 

النجاح والتفوق.. الكارهني لكل 

���ش��يء جميل، امل��ت��واري��ن خلف 

الأ���ش��واء، ال�شاكنني  يف العتمة 

والظالم متاماً مثل اخلفافي�س، 

امل�شنفني يف خانة الغبياء الذين 

مل يدركوا بعد كنه هذا ال�شعب 

يف جتاوز كل حتدياته.. وجتاوز 

كل من يقف يف طريقه ويت�شادم 

مع حا�شره وم�شتقبله ومع فالح 

وجناح الوطن ومقدراته ووحدته 

وتنميته وتطوره ورقيه.

اليوم.. جمددًا يتلقى خفافي�س 

ال���ظ���الم وال���ب���وؤ����س واخل����زي 

والعار، در�شاً جديدًا يف الوطنية 

والعزمية والإرادة و�شنع املجد 

وحت���دي ال�شعاب ال��ت��ي قدمها 

الوطن وال�شعب يف »خليجي20« 

با�شت�شافة متميزة وتنظيم فريد 

حقق النجاح يف اأع��ل��ى مراتبه 

ب�شهادة ال�شقاء والخ���وان يف 

دول اخلليج والعراق امل�شاركة 

واملعنية بهذا احلدث قبل غريها، 

ليمثل ذلك �شفعة قوية ومدوية 

ع��ل��ى ج��ب��ني اأول��ئ��ك املعتوهني 

الذين مل يدخروا جهدًا اأو و�شيلة 

اأو طريقة لإف�شال »خليجي20« 

اإل وا�شتخدموها، غري اأن الكلمة 

الخ���رية كما ه��ي ال��ع��ادة دائماً 

لل�شعب الأب��ي احلر ال��ذي اأف�شل 

خمططاتهم، واأ�شقط يف اأيديهم 

��روا له بليل، ورد كيدهم يف  ما دبَّ

نحرهم، ليجدد ال��در���س الكبري 

واملهم ب��اأن ه��ذا ال�شعب احل��ر ل 

يقبل ول ير�شى يف اأر�شه الطاهرة 

ي��ة نبتة خبيثة، اأو  املعطاءة اأ

ي�شمح لأي فريو�شات الت�شلل اإىل 

ج�شده النقي النظيف املتعايف.

ويبقى ال�شوؤال القدمي املتجدد 

اليوم ي��رتدد: هل يا ت��رى يعقل 

اأول���ئ���ك امل���وت���ورون الأغ��ب��ي��اء 

املت�شادمون مع الوطن وال�شعب 

وم�شاحله ورق��ي��ه وت��ط��وره.. 

وي�شتفيدون م��ن تلك ال��درو���س 

وال��ع��رب املجانية ال��ت��ي يقدمها 

ل��ه��م ال�شعب يف ك��ل ي���وم جديد 

مع كل منا�شبة وح���دث؟.. وان 

ال�شعب الذي واجه كل التحديات 

والأعا�شري واملحن وتغلب عليها 

وجتاوزها لن يتهاون اأبدًا مع كل 

من ت�شول له نف�شه ان يجعل منها 

ن��دًا وخ�شماً للوطن وال�شعب، 

وحم��اول��ة النيل م��ن مكت�شباته 

وم��ن��ج��زات��ه وتطلعاته، كونها 

خطوطاً حمراء ل ميكن جتاوزها 

باأي �شكل كان من اأيٍّ ك��ان.. فهل 

يعون الدر�س والعربة.. اأم اأنهم 

�شيظلون - كالعادة - يف غّيهم 

يعمهون؟؟۹

الصحافة الخليجية والعربية تقيم »خليجي 20«

الرئيس ينتزع جائزة أفضل العب سياسي
¿ تغري الو�شع متاماً واىل 180 درجة يف اخلطاب العالمي 
اخلليجي والعربي والدويل على حد �شواء مابني مرحلة قبل 

انطالقة بطولة »خليجي 20« ومابني مرحلة اخرى منذ 

بدئها يف الثاين والع�شرين من �شهر نوفمرب املا�شي و�شوًل 

اىل حمطتها الخرية اأم�س مابني حالة �شابقة من النتقاد 

املجحف والت�شكيك املغر�س، اىل حالة اخرى متاماً قائمة 

على التقييم املو�شوعي ال�شادق واملن�شف ل�شحفيني وُكتَّاب 

ومفكرين ن�شعهم يف خانة »ال�شهود العدول« كونهم اأطلقوا 

�شهاداتهم وعمدوها من اليمن.. من عدن واأبني.. ولي�س من 

مكان اآخر يحتمل التاأويل والت�شكيك.

الكاتب القطري احمد علي خ�ش�س مقاًل له يف �شحيفة 

»ال��وط��ن« القطرية وحت��ت عنوان »كيف جنح اليمن يف 

الفوز باأغلى بطولته؟؟« قال فيه : »لي�س مهماً فوز اليمن 

يف مباراة كروية.. لكن الأهم انت�شاره يف املباراة ال�شيا�شية 

وفوزه بالبطولة ال�شيادية، واإحرازه اأغلى اهدافه يف �شباك 

»املت�شككني« وهو الهدف الذي اأكد قدرته على قهر ال�شعاب.. 

بعد جناحه يف توفري كل ال�شبل وال�شباب الالزمة لتحقيق 

النجاح يف بطولة »خليجي 20« التي ا�شت�شافها..«. وقال يف 

مقاله : »ي�شتحق اليمن �شعباً وقيادة كل التحايا والتقدير.. 

واأخ�ش�شها واأوجهها اأوًل اىل �شاحب الجناز الأول فخامة 

الخ علي عبداهلل �شالح- رئي�س اجلمهورية، ال��ذي بذل 

جهودًا كبرية لتنظيم البطولة يف موعدها املحدد، فكان 

وليزال حا�شرًا ومتابعاً لكل �شغرية وكبرية يف البطولة.. 

وهو بذلك ي�شتحق اجلدارة والفوز- قبل غريه من الالعبني- 

بجائزة اأف�شل لعب �شيا�شي لأنه قام بدور �شيا�شي رفيع 

ومقدر يف تثبيت »خليجي 20« يف مكانها وزمانها املحددين 

يف اليمن على اأمت واأكمل وجه..«.

نجاح فريد ومتميز
بدوره يقول الكاتب �شالح احلبي�شي يف �شحيفة »الوطن« 

ال�شعودية : »ان بطولة »خليجي 20« التي ا�شت�شافتها اليمن 

غريت الكثري من الأفكار والقناعات التي كانت �شائدة قبلها 

لدى خليجيني وعرب.. ذلك لأن اليمن قد جنحت بكل معنى 

الكلمة يف تقدمي خليجي فريد ومميز«..

واأ���ش��اف: ان بطولة »خليجي 20« يف اليمن بقدرما 

ا�شتطاعت ان حتقق النجاحات والتميز على خمتلف 

ال�شعد.. اإل اأنها كانت الأكرث متيزًا ولفتاً لالنظار يف احل�شور 

والقبال اجلماهريي.. حيث �شاهدنا ولأول مرة يف بطولت 

كاأ�س اخلليج ان اجلماهري متالأ املالعب ويف كل املباريات 

ت�شجع وت��وؤازر الكرة واللعبة اجلميلة من هذا املنتخب 

اأو ذاك لي�شيفوا بذلك عاماًل مهماً من عوامل جناح بطولة 

خليجي مل يتوافر لها يف البطولت ال�شابقة.

وعد وإنجاز
ويف �شحيفة »الحت��اد« الماراتية يقول الكاتب حممد 

البادع : »لقد خرج اليمن من باب )يق�شد خروج املنتخب( 

لكنه ا�شتمر متواجدًا يف كل الأبواب.. ودع البطولة نعم، لكنه 

ا�شتمر يف �شلبها دون ان يرتكها كما فعل غريه يف منا�شبات 

�شابقة«.

ويقول الكاتب: »منذ حلظة و�شويل اىل اليمن ملتابعة 

بطولة كاأ�س اخلليج.. �شعرت كم كنا على حق حني جئنا اىل 

هنا، وكم كان اليمن على حق حني مت�شك باإقامة البطولة يف 

موعدها املحدد لأنها بالن�شبة اليه اأكرث من جمرد مناف�شة على 

لقب بطولة خليجية.. اإنها عنوان ملرحلة جديدة ين�شد اليمن 

دخولها من باب الريا�شة.. وهو املعنى واملغزى الذي قراأناه 

وراأيناه على جبني وحميا كل ا�شقائنا اليمنيني«.

العشق اليمني
وحتت عنوان : »اجلمهور اليمني.. والع�شق الكروي« 

قال الكاتب القطري مبارك الكواري يف �شحيفة »ال�شرق« 

القطرية : »بحق نقولها مل ن�شاهد قط- ونحن جنوب 

كل بطولت كاأ�س اخلليج ال�شابقة، ومعها البطولت 

العربية والدولية- تلك املناظر الرائعة التي راأيناها يف 

الفرحة الكربى التي عمت 25مليون ميني وهم يرحبون 

باخوانهم وا�شقائهم من دول اخلليج، والبت�شامة تعلو 

�شفاههم باحلب الذي يكنونه لهم، وكاأننا يف زفة فرح 

حقيقية..«.

وقال الكواري : »بالفعل هذا ال�شالل الب�شري الذي ان�شهر 

يف بوتقة واحدة، وهم �شعداء بتلك ال�شت�شافة التي اأتت رغم 

اأنف املغر�شني و�شعفاء النفو�س، الذين كانوا يعرت�شون 

على اقامتها يف هذا البلد اجلميل الآمن واملطمئن والذي مل 

ن�شاهد على الطالق اأي �شائبة اأو واردة تعكر �شفو الدورة 

او �شيوفها من خمتلف امل�شتويات«.۹


