هـــــدوء وتـــــرقــب يــــســبـق العــــــاصفـــــة

هنــــائــي احللـم بـني فــــرنـــســــا وإيــطــــالـيــــا

تــوقعت الـصحـافــة االيطــاليـة ان تكـون
املبــاراة النهــائيـة ملـونـديـال املــانيـا 2006
بني مـنتـخب بالدهـا ونـظيـره الفـرنـسي
مبثـابــة ”النهـائـي احللم” ،مـرجحـة فـوز
”االزوري” عـل ـ ـ ــى ”دي ـ ـ ــوك” زيــن ال ـ ـ ــديــن
زيـدان .وكتبت ”كورييـري ديللو سبورت”:
”زيـ ــدان انــت ال تخــيفـنـ ــا” ،حتـت صـ ــورة
كبيـرة لصـانع الـعاب املـنتخب الـفرنـسي
وقـ ـ ــائ ـ ـ ــده خالل مــبـ ـ ــاراة الـ ـ ــدور نـ ــصف
النهـائي امام البـرتغال والتي فـازت فيها
فــرن ـس ــا -1صفــر بــواسـط ــة ركلــة جــزاء
سـجـلـهـ ـ ـ ــا زيـ ـ ـ ــدان الع ــب يـ ـ ـ ــوفـ ـن ــتـ ـ ـ ــوس
االيطالي سابقا.
واضافت الصحيفة عـينها ”عزيزي زيزو
نـحن علـى املـوعــد اليــوم .تبقـى فـرنـسـا
احلائل بيننا وبني االحتفال الكبير”.
وركـزت الـصحـف احملليــة علـى ان اجنـاز
”االزوري” اع ــاد الـ ــى الك ــرة االي ـط ــالـي ــة
فخرها وسط عاصفة الفساد والتالعب
بــالنتـائج التـي تضـرب الكـرة احملليـة يف
ال ــوقـت احل ــالـي والـتــي ته ــدد بـت ــوجــيه
ضربـة كبيرة الى هذه اللعبة ،وخصوصا
ان يـ ــوفـنـتـ ــوس ب ــطل الـ ــدوري يـبـ ــدو يف
ط ــريـقه ال ــى ال ــدرج ــة الـث ــانـي ــة ورمب ــا
الث ــالثــة ،واالم ــر عيـنه ب ــالنــسبــة ملـيالن
والتــسيــو وفيــورنتـينـا ،ممــا يعـني ان 13
العبـا من املنـتخب قـد يجـدون انفـسهم

يف الـدرجـة الثـانيــة قبل انـطالق املبـاراة
النهائية .
واعـتبـرت الـصحف ان ”العــالم بـأجـمعه
صـفق الي ــط ـ ــالــيـ ـ ــا بغ ــض ال ـن ــظ ـ ــر عــن
اج ــراءات احمل ــاكـم ــة الـت ــأديـبـي ــة (بـحق
االنديـة املتورطة) ،بفضل طـريقة لعبها
يف الـدور نـصـف النهـائـي” ،حيـث تغلـبت
علـى البلـد املضـيف -2صفر يف الـدقائق
االخيرة من الشوط االضايف الثاني.
وذكـ ــرت ”كـ ــوريـيـ ــري ديـللـ ــو سـبـ ــورت” ان
مــدرب ايطــاليـا مـارتـشيلــو ليـبي اكـد ان
هــذه الفـضـيح ــة جعلـت الالعـبـني اكـثــر
اص ــرارا وق ــوة ،مـضـيفـ ــة نقال عـن لـيـبـي
”اردنـا ان نظهر للعالم بأجمعه ان الكرة
االيـط ــالـي ــة ال ت ــزال عل ــى قـي ــد احلـي ــاة
واالن يجـب ان نـنج ــز العـمل (اي الفــوز
باللقب)”.
ويف حـني ركـ ــزت ”ال ريـب ـ ــوبلـيـك ـ ــا” علـ ــى
حمـى املونـديال التي تـضرب ايطـاليا،
عـ ـمـل ــت ال ـ ـصـحـف االخـ ـ ـ ــرى عـلـ ـ ـ ــى
حتلـيل نقاط قـوة وضعف اخلصم
املقبل اليـطاليا ،فـرأت ”كورييري
ديللـو سبورت” ان فرنسا متلك
ثـالث ـ ـ ــة اسـلـح ـ ـ ــة” :خــب ـ ـ ــرة
+العجزة الصغـار ،+حيوية
ريبيـري وعبقـريـته الثـائـرة،
وابداع زيدان وهنري”.

وب ــدوره ــا اعـتـب ــرت ”ال ك ــوريـيـ ــري ديلال
سيـرا” ان املنـتخب الفـرنـسي هـو االكبـر
سن ــا واالكث ــر خبــرة يف املــونــديــال ،لـكن
لديه نقاط ضعف متـمثلة بعمره (عمر
العبيـه) وتعبه ،كمـا يفتـقد الـى االبداع
وال ــده ــاء وال ــواقعـي ــة الـتـي يـتـمــتع به ــا
االي ــطـ ـ ــالــيـ ـ ــون ،مـ ـض ــيفـ ـ ــة ”االحــتـ ـ ــرام
لفرنسا :نعم ،اخلوف :ال”.
وعـلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـصـعـ ــيـ ـ ـ ـ ــد ذاتـه ) -اخ ـ ـتـفـ ــت
االن ـتـق ـ ـ ــادات ال ـتــي الحـقــت امل ـن ـتـخــب
الف ـ ــرن ـ ـســي عــن ـ ــد ب ـ ــداي ـ ــة مـ ــش ـ ــوراه يف
مـونديـال املانيـا  ،2006والتي افـردت لها
الــصحف الفــرنــسيــة مـســاحــات واسعــة
علـى صفحـاتهـا ،لـتحل مكـانهـا عبـارات
الفـ ـ ــرح واالش ـ ـ ــادات بع ـ ـ ــد الف ـ ـ ــوز علـ ـ ــى
البـرتغال -1صفـر الذي وضع فـرنسا يف
املـبـ ــاراة الــنهـ ــائـي ـ ــة للـمـ ــرة
ال ـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
تاريخها.
وعـن ــونـ ــت
صح ــيفـ ـ ـ ــة

”ليـكيب” الـريـاضيـة املتخـصصـة ”هـدف
العمـر” يف اشـارة الـى هـدف الفـوز الـذي
سـجلـه الق ــائ ــد زيـن ال ــديـن زي ــدان مـن
ركلة جزاء.
واضـافت ”انهـا املـرة الثـانيـة لفــرنسـا يف
املبــاراة الـنه ــائيــة بعــد مــونــديــال ،1998
وهـ ــذه نـتــيجـ ــة تفـ ــوق جــيل ممـيـ ــز مـن
الالعـبــني .لقـ ــد تـ ــوقـع العـ ــالـم خـ ــروج
ف ــرن ـس ــا م ــرة اخ ــرى بـخفـي حـنـني مـن
املـونـديـال كـونهــا ال تلعب علـى ارضهـا”.
وتـ ــابعـت ”تــبق ــى مـبـ ــاراة نه ــائـي ــة ،وهـي
االخيـرة يف مـسيـرة زيـدان ،يـجب الفـوز
الن اخلسارة سيكون وقعها مريرا”.
وورد علــى الــصفحــة االولــى لـصحـيفــة
”ليـبيراسيـون” ” اليوم االحـد يف برلني”،
بـينمـا جـاء يف ”لـومـانيـتيه”
”سيكـون الفـوز هـديـة
رائـع ـ ـ ــة وس ــي ـ ـ ــؤم ــن
خ ــروج ــا مـ ـش ــرف ــا
لزيدان”.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

عـنوان ”لـو باريـزيان” الـواسعـة االنتـشار
”رائع” مـضيفـة ”ركلـة جـزاء نـاجحـة من
االسـت ــاذ زي ــدان ك ــانـت ك ــافـي ــة القـص ــاء
البـرتغـال والـذهـاب بـاجتـاه بـرلـني حيث
سـتكــون الغـرميــة القـدميـة ايـطــاليـا يف
االنتظار”.
وطالبت الصحيفة عينها باقامة متثال
لـزيدان ”ليس مـهما مكانه ،يف مـرسيليا
حـيـث ولــد كــرويــا او يف تــوريـنــو االرض
التـي شهـدت جنــوميـته (مع يـوفـنتـوس
االيـ ــط ـ ـ ــالــي) ،لـق ـ ـ ــد دخـل (زي ـ ـ ــدان) يف
ميونيخ منتدى اساطير اللعبة”.
واش ـ ــادت ”ف ـ ــرانـ ــس س ـ ــوار” ب ـ ــامل ـ ـســي ـ ــرة
النـاجحـة للمـنتخب االزرق الـذي اطـاح
يف طـريقه الى املـباراة الـنهائـية اسـبانـيا
والبــرازيل والبــرتغـال ،مـؤكـدة ان زيـدان
و”الــديــوك” يــريــدون اسقــاط ايـط ــاليــا
على امللعب االوملبي يف برلني ”.

بعــــــد سحــب جــــــواز سفـــــره

الديك الفرنيس ينتظر شرياك

ذكـ ـ ـ ــرت صـحـ ـيـفـ ـ ـ ــة ”فـ ـ ـ ــرانـ ـ ــس
س ـ ــوار”الفـ ــرنـ ـسـيـ ــة أن الـ ــديـك
الــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـش ـه ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
”بـ ـ ــال ـتـ ـ ــازار”م ــنع مــن حـ ـضـ ـ ــور
مـباراة فـرنسـا مع البـرتغال يف
نصف النهائي
وبعــد حـض ــوره  63مب ــاراة حيــة
مع املـنــتخــب الفـ ــرنـ ـسـي حـ ــرم
ال ـ ــديـك الـ ــشه ـي ـ ــر مــن دخ ـ ــول
ملعـب ”فالـدشتـاديوم” مبديـنة
فـ ـ ـ ــران ـكـفـ ـ ـ ــورت بـ ـ ـ ــأوامـ ـ ـ ــر م ــن
اجلـمعـي ــة االمل ــانـي ــة حلـم ــاي ــة
احليوان.
وهدد املـسؤولون االملـان بسحب
جــواز سفــر ال ــديك ومـنعه مـن
دخـول البالد متـامـا إذا جتـاهل
مــالكه كلـيمـون تـومــاسيفـسكي
عقوبة االستبعاد.
وقـ ـ ــال تـ ـ ــومـ ـ ــاس ــيفـ ـ ـسـكــي (58
عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا) ،أنـه م ــن اخملـ ـ ـ ــزي أن
تف ــرض هـ ــذه العق ــوب ــة علـيـن ــا
خالل ب ـطـ ــولـ ــة كـ ــأس العـ ــالـم،
وأفـك ـ ـ ــر يف تـق ـ ـ ــدمي ال ـت ـم ـ ـ ــاس
للـ ـ ــرئ ـي ـ ــس الفـ ـ ــرن ـ ـســي جـ ـ ــاك
ش ـيـ ـ ــراك ح ـتـ ـ ــى ميـك ــن أشهـ ـ ــر
مـ ـشـجع فـ ــرنـ ـسـي مـن ح ـضـ ــور

باوليتا يتمناها لفرنسا وتورام
يستصعب جتاوز إيطاليا
أعرب مـدافع املنتخـب الفرنـسي ليليـان تورام عن سـعادته الكـبيرة
بـالتـأهل إلـى املبــاراة النهـائيــة لنهـائيـات النـسخـة الـ  18من كـأس
العالم لكرة القدم املقامة حاليا يف أملانيا.
وقال ”إنها حلظـات رائعة .أسعدنا أنفسنـا وجماهيرنا ،وأعتقد أنه
عندما تتاح أمامنا الفرصة لذلك يجب أن نستمتع بها”.
وأضــاف ”أمتـنــى أن ت ـسـتـمــر االحـتف ــاالت هك ــذا وأن نح ــرز اللقـب
العــاملـي .قـبل انـطالق املــونــديــال وضعـنــا هــدفــا هــو بلــوغ املـبــاراة
النهــائيـة وقــد جنحنـا يف ذلك”.وتـابع ”خـضنــا مبــاراة صعبـة ضـد
البــرتغــال ،وسـيكــون األمــر أصعـب بكـثيــر ضــد إيـط ــاليــا” .وأعــرب
العـب الـ ــوســط بـ ــاتـ ــريـك فـيـيـ ــرا عـن أمـله يف أن يـنـجح املـنــتخـب
الفـ ــرنـ ـسـي يف إحـ ــراز الـلقـب ،وقـ ــال ”قـ ــاتلـنـ ــا طــيلـ ــة املـبـ ــاراة ولـم
نـستسـلم .فريقـنا جيـد وما حققـناه حتـى اآلن إجناز رائع ،نتـمنى
أن نتوج جهودنا بإحراز لقب عاملي ثان”.
وقـال مدرب فرنسا ”حتـدثت دائما عن املباراة النـهائية وكنت واثقا
من بلـوغهـا هـذا اليـوم .لكـن املهم اآلن هـو إحـراز اللقـب .يجب أن
نرتـاح ثم نركـز ونستعـد للمبـاراة التي سـتكون قـوية ومثـيرة وذلك
حتى نكون جاهزين ملواجهة اإليطاليني”.
يف املقـابل ،أعـرب مهـاجـم البـرتغـال بـاولـيتـا عن اسـتيـائه للخـروج
من الدور نصف النهائي.
دروس

دل بيريو:
فرنسا األقرب إىل اللقب
رشح جنم هجـوم املنتخب االيـطالي
دل بـيـيــرو فــريق فــرنـس ــا للفــوز يف
مـب ــاراة الـنه ــائـي لـبـط ــول ــة ك ــأس
العالم لكرة القدم والتي ستكون
بـ ــني امل ـ ـن ـ ـتـخـ ــب االي ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــالـ ــي
واملنـتخب الفــرنسـي يف ملعب
برلني االوملبي.
قـ ــال بـيـيـ ــرو ،كـ ــابـنت نـ ــادي
يـ ـ ـ ــوفـ ـيـ ـنـ ـتـ ـ ـ ــوس تـ ـ ـ ــوري ــن
االي ـط ــالـي ،إن املـنـتخـب
الـف ـ ـ ــرنـ ـ ـســي يـخ ـ ـ ــوض
مباراة النهائي من دون
ضغ ـ ـ ــوط نف ـ ـس ـيـ ـ ــة أو
إعالمية.
وأضـ ـ ـ ــاف بـ ـيـ ـيـ ـ ـ ــرو أن
املنـتخـب الفــرنــسي ال
يع ـ ــانــي مــن فـ ـضـ ـ ــائح
كـرويـة كمـا أشــار بييـرو
إلـى محـاولــة االنتحـار
امل ـ ـ ــأس ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ل ـ ـ ــزم ـيـلـه
الـ ـس ـ ــابق جـي ـ ــانلـ ــوكـ ــا
بـي ـســوتــو الـتـي هــزت
املـنـتخـب االيـطــالـي
بشدة.
ويف ال ـسـي ــاق نفــسه
أعـلن طبـيب املنـتخب
االي ـ ـط ـ ـ ــال ــي ان ـ ـ ــريـك ـ ـ ــو
كـ ـ ـ ــاسـ ـتـالت ـ ـ ـش ــي الـ ـيـ ـ ـ ــوم
اخلـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس أن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدافـع
املـنتخـب أليـسـانـدرو نيـستـا
لـن ي ـش ــارك ف ــريـقه مـب ــاراة
النهـائي أمـام فــرنسـا بـسبب
عـودة إصـابته القـدميـة التي
أصيب بها يف مباراة املنتخب
االيـ ـ ـط ـ ـ ـ ــال ــي أم ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ـ ــريـق
التـشـيك والـتي فــازت فيهـا
إيطاليا 0.-2
وم ــن املـ ـتـ ـ ـ ــوقـع أن يـحـل
ماركـو ماتـيراتـسي محل
نـ ـيـ ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـ ــا يف املـ ـب ـ ـ ـ ــاراة
اخلتامـية لبـطولـة كأس
العـالم لـكرة القـدم التي
تضـيفهـا أملــانيـا حــاليـا.

مباراة اليوم أمام ايطاليا
وق ـ ــال ت ـ ــوم ـ ــاســيف ـ ـسـكــي” :لــم
أح ـض ــر ب ــالـت ــازار إل ــى أمل ــانـي ــا
التركه خارج امللعب”.

ملحق (املدى) املونديايل

املشجعات وراء مرور مباريات كأس العامل بسالم
يرى خـبراء علـم االجتمـاع الريـاضي أن تـواجد
أعــداد كبيـرة من الـسيـدات يف أوسـاط مـشجعي
كرة القـدم هو السبب وراء سـير مباريـات بطولة
كـأس العـالـم لكـرة القــدم التـي تضـيفهـا أملــانيـا
حاليا بشكل سلمي.
وقـ ــال مـيـ ـشـ ــائـيـل كاليـن املــتخ ـص ــص يف علـم
االجـتماع الـرياضـي مبدينـة ارفورت االملـانية يف
حـ ــوار مع وك ــال ــة االنـب ــاء االمل ــانـي ــة إن ” وج ــود
الفـتـي ــات داخل مجـمــوعــات املــشجعـني يعـتـبــر

حفل اخلتام
يـــسـتـمــــر  11دقــيقــــة
تِخـتتـم بطـولـة كـأس العـالـم لكـرة القـدم
رقم  18يف أملـانيـا مسـاء اليـوم بـاحتفـاليـة
قـصيـرة تـستمـر ملـدة  11دقيقـة فقـط قبل
بــدء آخ ــر مب ــاراة البـطــولــة بـني منـتخـبي
فرنسا وإيطاليا يف استاد برلني االوملبي.
وح ــول سـبـب قـص ــر م ــدة االحـتف ــال ق ــال
ديـتــر ب ــريل امل ـســؤول عـن م ـش ــروع احلفل
اخل ـت ـ ـ ــامــي لـل ـب ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة ” ال ن ـ ـ ــرغــب يف
احـتف ــاليــة جــادة مبـعنــى الكـلمــة ولكـننــا
نــرغب فـقط أن نـوضح أن أملــانيــا هي بلـد
مبقدوره الرقص واملرح”.
وأعلـن ب ـ ــريل أن أهــم فقـ ــرات االحــتفـ ــال
ســتك ــون فق ــرة مـط ــرب ــة الـب ــوب الع ــاملـي ــة
شاكـيرا التي ستغنـي مع املشجعني أحدث
أغنيـاتهـا الـتي حتمل اسـم ” هيبـس دونت
الي”.

مبثابة ”مصد العمال العنف”.
وأضــاف كالين أن الـسيــدات ميثـلن نحـو نـصف
امل ـ ـش ـ ــاه ـ ــديــن يف االم ـ ــاكــن اخملـ ـصـ ـص ـ ــة ل ـنـقل
املبـاريـات واحـتفـاالت املـشجـعني وهـو مـا يـؤثـر
بـ ـشـكل كـبـيـ ــر علـ ــى االجـ ــواء العـ ــامـ ــة يف هـ ــذه
االماكن.
وأكد كالين أن التـأثير املتوازن للفتيات معروف
مـنذ أن بـدأت املدارس يف تـربيـة االوالد والبـنات
مع ـ ـاً وهـ ــو م ـ ــا أسهـم بـ ـشـكل كـبـيـ ــر يف ت ـ ــراجع

عمليات العنف والتخريب يف املدارس.
وأوضـح كاليـن أن االهـتـم ــام املـت ــزاي ــد مـن قـبل
الـسيدات بكـرة القدم ألقـى بظالله علـى اللعبة
نفـسهـا حيث أن ”الـرجـال يـولـون اهتمـامـا أكبـر
بــالــسل ــوك الهجــومـي لـنج ــومهـم بـيـنـم ــا تهـتـم
ال ـ ـس ـي ـ ـ ــدات يف املقـ ـ ــام االول بـ ـ ــالـلعــب اجل ـيـ ـ ــد
والـصــورة التـي تخــرج بهــا املبــاراة” االمــر الــذي
ف ـطـن إلــيه عـ ــدد كـبـيـ ــر مـن جنـ ــوم كـ ــرة القـ ــدم
وتعاملوا معه بالشكل املناسب.

بودولسكي أفضل العب ناشىء يف مونديال 2006
اختـارت الـلجنـة الفـنيــة التـابعـة لالحتـاد الــدولي
لـكـ ــرة القـ ــدم مهـ ــاجـم مـنــتخـب املـ ــانـيـ ــا لـ ــوكـ ــاس
بـ ــودولـ ـسـكـي اف ــضل العـب نـ ــاش ـ ــىء يف نهـ ــائـيـ ــات
مونديال املانيا الذي يختتم مساء اليوم.
وسجل ب ــودول ــسكـي ثالث ــة اه ــداف يف الـنه ــائـي ــات
احلـاليـة رافعـا رصيـده الـى  15هـدفـا يف  31مبـاراة
دولية.
وتفــوق بــودولــسكـي عل ــى البــرتغ ــالي كــريـسـتيــانــو
رونـالـدو واالرجـنتيـني ليـونـيل ميـسي واالكـوادوري
لويس فالنسيا والسويسري ترانكيو بارنيتا.
وقــال بــودولــسكـي” :بــالـطـبع كـنـت افـضل ان اتــوج
بـطـال للعــالـم ،لكـنـنـي فخــور جــدا بهــذه اجلــائــزة
الـتي سـتعـطـينـي دفعـا كـبيــرا لكـي احقق اجنـازات
اخرى”.
وقال رئيس اللجنة الفنية االملاني هولغر اوزييك:
”لم يسجل بودولـسكي ثالثة اهداف فقط ،بل كان
عنصرا اساسيا يف هجوم املنتخب”.

يـ ــودع املاليـني مـن عـ ـش ــاق كـ ــرة الق ــدم يف
ارج ــاء املعـمــورة يف ســاعــات مـتــأخــرة مـن
م ـس ــاء الـي ــوم احل ــدث االب ــرز املــتكـ ــرر كل
أربعــة اعــوام عنــدمــا يـســدل الــستــار علــى
مونديال املانيـا  2006الذي يرسم خامتته
منتخبا ايطاليا وفرنسا.
واذا كان العالم كله عاش طوال ( )30يوماً
علـى دفع املــاكينـة االعالميـة املـتطـورة مع
احــداث املــونــديــال كــان ”مـلحق املــدى” يف
قلب احلـدث وحريصاً عـلى ان يضع قراءه
يف تفاصيل كل شـاردة وواردة من املونديال
عبر جهد نعتـز ان يكون استثنـائياً بفضل
مــا احتفنـا به زمـيلنـا العـزيـز يـوسف فعل
املتـواجـد يف املـدن االملــانيــة منــذ اكثــر من
ثالثني يـومـاً الـى جـانب االسـرة الـصغيـرة
لفـ ــرسـ ــان القـ ـسـم الـ ــريـ ــاضـي يف ”املـ ــدى”
الصحيفة االثيرة الى النفوس.
والبــد من ان نتـوقف عنـد الـدعـم املعنـوي
واملـهني الـذي اظهـره الـزمالء االعـزاء من
املـسـؤولـني يف الصـحيفـة الـذيـن امتــزجت
افكــارهم االبــداعيـة مع حــرص واستعـداد
الـزمالء االعـزاء يف القـسم الظهـار ملحق
املـونديـال وابرازه بـالشكل والـطريقـة التي
نالت استحسان وثناء كل املتابعني.
لقد كـان لالنطبـاعات وردود االفعـال التي
عكست جناح وتألق ملحق املونديال االثر
الكبـير لـرفع وتيـرة االداء املهنـي لزمالئـنا
وهم يبـدون اصـراراً لـتخطـي كل املصـاعب
وال ـظـ ــروف االسـتـثـنـ ــائـيـ ــة خـالل الفـتـ ــرة
امل ــاضـي ــة ح ــرصـ ـاً عل ــى دمي ــوم ــة ايـص ــال
املـلحـق كل يـ ـ ــوم ألح ـب ـت ـنـ ـ ــا قـ ـ ــراء املـ ـ ــدى
مـ ـسـتـنـ ــديـن إلـ ــى املـ ــوضـ ــوعـي ـ ــة املهـنـيـ ــة
ال ـص ــادقـ ــة واجله ــد االدائـي اله ــادف ال ــى
اي ـصـ ــال مــتعـ ــة املـ ــونـ ــديـ ــال واثـ ــارته الـ ــى
اجلميع صورة وخبراً وحتليالً.
عموماً كـانت جتربة ناجحة وناضجة رغم
قـص ــر فتــرتهــا املـمت ــدة خالل شهــر واحــد
ونأمل ان تتـواصل اواصر العـالقة الطـيبة
مع ق ــرائن ــا يف كل مك ــان متـطلـعني الفــاق
تلبي حاجة ومتطلبات كل قرائنا.
شكـراً لـزمـيلنـا العـزيـز يــوسف فعل الـذي
ننـتظـر سالمـة عـودته لـينـظم الـى اسـرته
مجــدداً بـني اخــوانـه وشكــراً لـكل الــزمالء
الداعمني لنا.
خليل جليل

