
لم يكن في بالي ان اغادر العـراق مطلقا !!! حتئ ولـو في االحالم فكيف ابتعد عن
بـغداد احلـبـيبـة التي عـشـقنـاها مـنـذ أن ركضـنا ونـحن اطـفال عـلئ جسـر االحرار
ونـوراس دجلـة فوقـنا وضـحكـتنـا تصل الئ الـسمـاء ... عشـقنـاها ومـازال عشـقها
بـلـسـمـا جلــرحـنـا .. في الـبـاص الــذي يـقـلـني انـا واوالدي مـع اربـعـ راكـبـا كـنت
عـلـقة عـلئ احلـائط ودموع أسـتـعيـد االحداث وكـيف تـركت بـيتي وأثـاثه وصـوري ا
شــقـيـقـاتي وانـا أحــاول ان ال أراهـا كي اليـنـزل دمـعي الــذي ضـاق من حـبـسه في
عـيـني .. جـيرانـنـا بيت أم مـحـمـد سمـعـتهـا تـقول لـزوجـتي ( فـراكم صعب ) .. في
تـوجه نحـو دمـشق ترى جـميع الـركـاب وجوهـهم متـعـبة حـزينـة حـقائـبهم الـبـاص ا
لؤة آهات وذكريات ودموعا .. صديقي حقي سائق الباص يضع فيلم ( اللمبي)
علق فوقه .. ولدي حسن وحس نائم عبد الله للنجم محمد سعد في تلفزيونه ا
وحنـان يستـمتعـون بالفـيلم زوجتي تـنظر من الـشباك عـلئ ماتراه الـع من مأساة
هـذا الوطـن الذي سـتغـادره بـدون رجعـة اذا بـقئ الوضع كـمـا هو عـليـه .. في ليـلة
السفر كان جميع اهلي في ضيافتي أخبـرتهم بأنها سفرة مؤقتة شهرا أو شهرين
ونعـود ونـتـأمل ان يـكـون الـوضع افـضل .. سـهـرنـا الى الـصـبـاح والـتـقطـت معـهم
الـصــور وفي داخــلي اعـرف انــهـا صــور الــوداع واالبـتــعـاد عــنـهـم وعن الـوطن ..
الطريق صحراء قاحلـة ومازال الوضع أمانا نوعا مـا فنحن في الشهر التاسع من
عام 2005 ومـازالت الفـتنـة نائـمة لم يـقتـتل االخوة االعـداء على نـطاق. واسع كـما
حدث بعد تفجير سـامراء .. توقف حقي بسيارته بالـقرب من مطعم محمد الكردي
قبل احلدود العراقية بقـليل .. طلبنا الكباب الـعراقي الذي سيكون أخر من يودعنا
قـبـل دخـول ســوريـا .. في مــركـز احلــدود الـســوريـة ســلـمت اجلــوازات لـلــشـرطي
الـسـوري الـذي قـال لي انـتـظـر قلـيال وبـعـدهـا نـادى عـلى اسـمي وأصـطـحبـني الئ
سؤول الذي كان برتبـة نقيب الذي فجأني بسؤال أن جوازي مزور ???? الضابط ا
قلت له غير مزور أنا مـتاكد من ذلك .. ماذا كنت تعمل سـابقا .. كنت مثلك ضابط
شرطة وأخرجت له هويتي وبعض صوري العـسكرية لكي يتاكد من كالمي .. ختم
اجلـوازات مع كـلمـة ( اهال فـيك في الـشام ) .. خـرجت من مـكـتبه وأنـا أرى مـئات
السيارات الـعراقية تقف عـلئ احلدود تنتظـر أذن الدخول .. بعد سـاعة من عبورنا
احلدود الـسوريـة أوقفتـنا سيـارة تابـعة لشـرطة الكـمارك وصـعد احدهم وطـلب منا
النـزول والوقـوف امام حقـائبـنا وصادروا بـدون وجه حق ( كلـوصات جـكاير ) من
ـسافـرين بـحجج واهـيـة .. سارت بـنـا السـيـارة نحـو الـشام وصـوت مـيادة اغـلب ا
حناوي يصدح من من مسجل السيارة يذكرني عندما ظهرت في نهاية السبعينات
نصور وكيف كنا نتـهاتف علئ شراء كاسيـتها الغنائي من تـسجيالت الرواد في ا
.. كـيـلوا مـترات قـلـيلـة ونـصل الى الشـام الـتي أستـقبـلـتنـا بـشعـار( مع االسد الئ

االبد ) مع صورة االسد االب واالبن واالخ 
} } }

كـانت السـاعة الـتـاسعـة مسـاءا عنـدما وصـلنـا الئ كـراج السـيدة زيـنب !!! تخـيلت
حلـظـتـهـا انـا في كـراج الـنـهضـة او الـعالوي فال صـوت هـنـا اال لـلـعـراقي .. الـع
تشـاهد نـاسا تودع نـاسا .. او ناس تـستـقبل ناسـا وفي احلالـت الدمـوع القاسم
ـشـتـرك لـلـجـميع .. وصـلـنـا الئ الـكـراج بـعـد اكـثر من 12 سـاعـة قـضـيـناهـا في ا
الــطـريـق واجلـوازات واالســتــراحــات .... اذن االن في قــلـعــة االســد في عــاصــمـة
االمـوييـ ( الشـام ; التي احـبـبنـاها مـنذ ان كـنا صـغارا ونـشاهـد مسـلسل حـمام
الـهـنـا وابـطـاله ( غـوار وحـسـني الـبـرزاني وابـو عـنـتـر وبـدري گـلـبـچـة ) .. الـكراج
ـسـافـرين .. اوالد أخـتي في أسـتـقـبـالي فـقـد سبـقـوني مع مزدحـم بالـبـاصـات وبـا
شقيقي كر في الـوصول هنا .. أخذوني للـفندق الذي أستثـمره شقيقي كر مع
رة الثانية التي بعض اصدقائه قبل ان يسرقهم السوري ويهرب بعد ذلك .. هذه ا
ـرة االولى عام 2004 حـيث بـقـيت عـشرة أيـام بـاسـتـقـبال ازور بـها دمـشق بـعـد ا
طاعم شقيقي حيدر القادم من النمسا .. الفندق يقع خلف مقام السيدة زينب .. ا
الـعراقـية عـلى مـد البـصر .. تـسمع صـراخ أطفـال عـراقيـ يلـعبـون كرة الـقدم في
باراة ذكـرتني بسـاحة مدرسـتنا احد الـساحات الـصغيـرة مع جمـهور مسـتمتع بـا
توسطة وتشجيع الطالب لنا .. اخذت غـرفت مؤقت حل العثور على شقة في ا
ـساعدة لاليـجار .. بـعد اربـعة ايـام أستـأجرت شـقة فـارغة في ضـاحيـة ا االسد 
صـديـقي واثق ريـاض وقـاسم ابـو فـرح الذي سـبـقـوني الى هـنـاك .. وقـمت بـشراء
دة ستة اشـهر .. كانت منطـقة بعيـدة نسبيا عن اثاًث جديدة الـبيت ودفعت أيجـار 
. أكـثر ساكـنيهـا من ضباط جيش السـيدة زينب وقريـبة علئ مـنطقـة مساكن برزة 
وشــرطـة ومــخـابــرات. . جــيـراني عــمـيــد في احلــرس اجلـمــهــوري أسـمه ( احــمـد
ـصـري ابـو مهـنـد ) انـسـان في قمـة االخالق والـتـدين والـكـرم مع زوجته وأوالده ا
ـقـابـلـة (مـهـنــد ومـنـهل ويــزن ) واتـمـنى ان يـكــونـون بـخـيــر يـارب .. في الـعـمــارة ا
لعمارتنا تعـرفت علئ الصديق السوري (ابو مـحمد ) صاحب اسواق أخرجها من
شـقته االرضـية الـكبيـرة وهو عـقيـد متـقاعـد كان مـنصـبه مديـر مكتـب رفعت االسد
شـقيق الـرئيس الـسوري االب حـافظ االسـد وعنـده ثالثة اوالد وبـنت !! كان بـخيال
قـلـيال عـكس زوجـته واوالده ولـكـنه كـان يـحب اوالدي جـدا خـاصـة حـسن وحـس
الـذين دائمـا يذهـبون لـلـشراء مـنه والتـحدث مـعه .. في أول اسـبوع من سـكني في
الـشقـة بـدأت أشـعـر بـالـغـربـة واالشتـيـاق لـبـغـداد بـالـرغم من وجـود شـقـيـقي كر
واوالد اخـتي في الـسيـدة زيـنب مع وجود الـكـثيـر من اصـدقائـي العـراقـي .. بـعد
مدة قليلة من وجودي في دمشق شعر ابـني حس وكان عمره ثماني سنوات بألم
في بـطـنه ويبـكي طـوال اليـوم وعـندمـا اخـذته الئ الطـبـيب قال لي ( يـجب ان تـعمل
عمـليـة الزائدة الـدودية واذا تـاخرت أحتـمال تـنفجـر في بطـنه .. صدقـته النه طبيب
ودفعت له تقريبا 350 دوالرا مع االدوية والفحوصات وبعد سنة اكتشفت أنه كان

سليما وال يحتاج لعملية مجرد مغص كلوي
دارس الـسورية وذهبت الى احـد الدوائر التعـليمية  قررت ان اسجل اوالدي في ا
ـراجعـي الـذين جاءوا الـتي خصـصت لـلطـلبـة العـراقيـ ..كانت مـزدحـمة جـدا با
لتـسـجـيل أبـنـائـهم .. شـاهدني احـد الـعـراقـيـ احملـتالـ وسـالـني ( تـريـد تـسجل
زدحـمة بـالعـراقون ووقف ـدرسـة ) .. نعم .. فـاخذني الى احـد الغـرف ا اوالدك با
. أكملت االجراءات وذهبت الـى الغرفة وظف  خلفي وقال انتظر أمام طاولة هذا ا
وظـفات الـسوريـات .. مددت الـثانـية فـاذا اجد مـحفـظـتي الشـخصـية عـند أحـدى ا
يـدي الى جـيـبي اخلـلـفي فـلم اجـد احملـفـظة .. فـعـرفت أن الـعـراقي سـرق احملـفـظة
وظفة واخذ الفلوس ورماها علئ االرض فعثر عليها احد العامل واعطاها لهذه ا
ـسـروق حـتى تـعــطـيـهـا لـصـاحـبــهـا فـيـمـا بـعـد !!!!!! ويــشـاء الـقـدر ان اكـون أنـا ا

وصاحب هذه احملفظة.
وللقصة بقية
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ــتـخــرجـ عــلى رفع عــلم وطــنـهم ا
فلـهـذا ترى الـعلم الـسـويدي بـجانب
غربي والـبرازيلي العـلم العـراقي وا
واالرجنتيني والـفلسطيني حيث كل
خـريج يعـتز بوطـنه وال ينـساه حتى
لو ابـتـعد عـنه.. تسـتـمر احـتفـاالتهم
لــعــدة ســاعــات وهــنــاك جــدول لــكل
دراس اإلعـداديـة الحتـفال طـلـبتـها ا

بيوم التخرج.

واحلـريـصــ عـلى مـسـتــقـبـلي بـعـد
اسـتـشـهاد والـدي وانـا طـفل صـغـير
من طــقـوس تـخــرج طالب وطـالـبـات
اإلعـداديـة هــو ركـوبـهم في سـيـارات
حـمل كبـيـرة " لـوريات " ويـتـجـوّلون
ـــديــنــة ومــعــهم ألالت في شــوارع ا
موسـيقية مخـتلفة وخلـفهم عوائلهم
يــتـــجـــولـــون مــعـــهم بـــســـيـــاراتــهم
الـــشـــخـــصـــيـــة ويـــحـــرص جـــمـــيع

بـاالضـافـة الى حرصـهـا وتـدريـسـها
االكــثــر من رائـع وكــذلك اشــكــر ابي
وامي وأشقائي وصديقاتي وكل من
وقف معي وقدم لي النـصيحة .. أما
الطالب قاسم حـسن فقال انه شعور
ـــرحـــلـــة اليـــوصـف ونـــحن نـــودع ا
اإلعـداديـة والـتـوجه نـحـو اجلـامـعـة
واهـــدي تــخـــرجي الى عــمـي مــؤيــد
الــــــذي كـــــان اكـــــبــــــر الـــــداعـــــمـــــ

لم يــقــصــرا مــعه . وحتــدثت حــنـان
عـــلـي بـــســـرور وهي حتـــمل بـــعض
الــهــدايـا الــتي تــلـقــتــهـا مـن اَهـلــهـا
وصديـقاتـها فـقالت " فـرحة الـتخرج
يــوم ال يــنـسـى وأشـكــر كل من وقف
بــجــانــبي اثــنــاء الــدراســة خــاصــة
مـعــلـمــتي الـســويـديـةً "
أيفا " الـتي عاملتني
كـــأنـي أبـــنـــتـــهــا

كـما جـرت الـعـادة من سنـ يـحـتفل
ـرحـلـة الـنـهـائـيـة طالب وطـالـبـات ا
لـالعــداديـــات في عـــمـــوم الـــســـويــد
بالتخرج من مـدارسهم وتكون هناك
اســتـعــدادات مـســبـقــة لـهــذا احلـفل
الـذي يـقام في الـشـوارع والسـاحات
الــعـامـة وهــنـاك طــقـوس لالحــتـفـال
يجب عـلى الطـالب تطـبيـقهـا منـها "
ارتـداء بـدلة زرقـاء أنيـقة مع قـميص
ابيض وقـبعـة بيـضاء مـكتـوب فيـها
اسم الــطـالب وايــضــا حـضــر أفـراد
الـعــائـلــة تـخــرج أبـنــهم أو ابـنــتـهم
ويـحمـلون صـورته عنـدما كـان طفال
مع بــعض الـــهــدايــا الــتـي تــقــدم له
نـاسبـة تـخرجه . ويـكون أصـدقاء
وصديقـات الطالب أو الطـالبة معهم
فـي االحـتــفــال يــشــاركـوهـم فـرحــهم

وسعادتهم.
(الــزمـان) حــضــرت جـانــبــا من هـذا
االحـتـفــال والـتـقت بـبــعض الـطـلـبـة
الــعـــراقـــيــ الـــذين تـــخـــرجــوا من
اإلعــداديـــة ويـــســـتــعـــدون لـــدخــول
اجلـامــعـة . فـقــالت الـطـالــبـة " أمـنـة
بـاسل " انه يـوم سـعيـد في حـيـاتـها
لـنـجـاحـها وتـخـرجـهـا من اإلعـدادية
وامـنــيـتـهــا دخـول كـلــيـة الـهــنـدسـة
وتـشــكــر والــدهــا ووالــدتــهـا الــذين
كـــانـــوا يــقـــفـــون بـــالــقـــرب مـــعـــهــا
ليـشاركوها فـرحة النجـاح والتخرج
. أمـا الـطـالب لـيث حـسن الـذي كـان
ســعــيـــدا لــلــغــايـــة ولم يــهــدأ طــول
االحـــتــفـــال فـــقــد شـــكـــر مــعـــلـــمــته

السويديةً التي ساندته كثيرا
خالل دراســـته وايـــضــا
شـكـر والــديه الـلـذان
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نظـرا حلصول كـسر قـرار على مـزايدة تأجـير (كـافتـريا) في كلـية الـتمـريض تعلن
رئاسـة جامعة كـركوك عن اجراء مزايـدة علنيـة لتأجيـر الكافتـريا اعاله يوم االحد
صـادف ٢٠١٩/٦/٣٠ الساعة الثانية عشـر ظهرا في رئاسة اجلامعة وفق قانون ا
بـيع وايجـار اموال الـدولة رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣ .  فـعلى الـراغب بـاالشتراك في
زايدة مراجـعة شعبـة العقود احلـكومية في رئـاسة اجلامعة السـتالم نسخة من ا
بلغ قـدره (٢٥٠٠٠) خمسة عشرون الف دينار فقط غير قابل الشروط لقاء وصل 
ـالـيـة في الـكـلـيـة ويـتحـمـل من تـرسـو علـيه لـلـرد يـتم دفـعـهـا في قـسم الـشـؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
—U−¹ô«Ë lO³ « WM'

بـــالـــرجـــال وعــنـــدمـــا تــأكـــد من
مــشـاعـرهـا نــحـوه طـلب الـزواج
مـنـهــا لـكن والـدهـا رفض طـلـبه
وهـنا شـعر "الـنجـريدي" بـاإلهانة

فانسحب من حياتها.
ــلــحن الــرجل الــســادس وهــو ا
"مـحـمـود الـشـريف" الـذي نـشأت
بــيــنـهــمــا قـصــة حب كــبــيـرة في
مـنتـصف األربـعـينـيـات وانـتهت
بـالــزواج لـكـنه لم يـسـتـمـر سـوى
أســابــيـع قــلــيــلــة; حـــيث طــلــبت
"ســـومـــة" الـــطالق مـــنه بـــعـــدمــا
فـوجــئت بـأنه ال يــزال مـحـتــفـظًـا

بزوجته األولى.
الـــرجل الـــســــابع هـــو الـــكـــاتب
" الذي الـصحـفي "مصـطفى أمـ
ظن الــــبــــعض أن عـالقــــتـــهــــا به
توقفت عـند حد الصـداقة القوية
إلى أن أكــدت الــدكــتــور "رتــيــبــة
احلـفـني" زواجهـمـا بـعـقـد عرفي

دة  11عاما.
الــرجـل الــثــامن وهــو الــدكــتــور
حـــسن احلـــفـــنـــاوي الـــذي كــان
يـصغـرها بـنحو  17عامًـا والذي
ا تـزوجت مـنه بـشكل مـفـاجئ ر
لرغبـتها في االحتـفاظ به كطبيب
خــاص طـــول الــوقت واســـتــمــر

زواجها منه.

ــــوســــيــــقـــار "مــــحــــمـــد وكـــان ا
الـقـصـبـجي" الـذي جـسّـد عـشـقه
لــهــا في أحلــانه وفي مــوافــقــته
على اجللوس خـلفها على كرسي
خـــشــبي وفي يـــده الــعــود فــقــد
ارتـضـى أن يــعـيـش صــامـتًــا في
حــبه ال يــرغب ســوى في الــبــقـاء
بـجانـبها فـهو لم يـتحمل فـراقها
علـى الرغـم من رفـضـها عـددا من

أحلانه.
الــــــرجل الـــــرابـع كـــــان شـــــريف
ــلــكــة صــبـــري بــاشــا شــقـــيق ا
نــازلي الـذي وقع أســيـر حــبـهـا
والـذي حــاول الـزواج مـنــهـا لـكن
عــائــلـــته رفــضت هـــذه الــزيــجــة
ـا جــعــله يــتـراجع عن بـشــــدة 
قـراره ويـبــتـعـد إال إنه حـبه لـهـا
جـــــعـــــلـه يـــــعـــــود مـــــرة أخـــــرى
لـيـطــلـــــــب مــنـهـا الــزواج ولـكن
بــشــكـل ســري وهــو مــا رفــضــته

كوكب الشرق.
الــرجل اخلــامس وهـو أول رجل
يـــخـــفق قـــلب "ســـومـــة" لـه وهــو
ـلـحن "أحـمـد طـبـيـب األسـنـان وا
صــبـري الــنـجـريــدي" الـذي أيـقظ
مـشاعر األنـوثة بداخـلها ودفـعها
الرتـداء الفـساتـ والتـخلص من
الــعــقـــال الــذي كـــان يــشــبـــهــهــا

ـــنـع ســـفـــر الـــفـــنـــانـــات غـــيــر
تزوجات إلى اخلارج اضطرت ا
لــتـلك احلــيـلــة حـتـى تـتــمـكن من
الـسـفـر واستـمـرت هـذه الـزيـجة
ثالثـة أسـابـيع وهي الفـتـرة التي
قضتها "أم كلثوم" خارج البالد.
الـــرجل الــثـــاني وهــو الـــشــاعــر
"أحمد رامي" الذي وقع في غرام
"كـــوكب الـــشـــرق" من أول لـــقــاء
واتخذ على عاتقه مهمة كتابة ما
يـشـعــر به في أشــعـار جتــسـدهـا
بــصــوتـهــا لـكــنـهــا لم تـســتـجب
حلـــبه فـــاضـــطــر لـــلـــزواج من
إحــدى أقــاربه عــلى أن يــظل

قلبه عاشقًا ألم كلثوم.
وعنـدما سُألت "أم كـلثوم"
عن حـب "رامي" لـــــهـــــا
قــالت: "أعــلم أن رامي
يعـشقـني وكتب فيّ
من الـقصـائـد ما ال
كتـبه شاعـر قد
فـي حــبــيـــبــته
لــــــكـــــنـي لـــــو
تــــــــزوجـــــــــته
ســــتــــنـــطــــفئ
نـيـران الـشـعـر

في أعماقه".
الــرجل الـثـالث

الـــــــــــــرجـل األول فـي
حــــــــيــــــــاة "كـــــــــوكب
الـشـرق" هـو الـشـيخ
عــبــد الـــرحــيم وهــو
أحـد أصـدقـاء والـدهـا
الذي تـزوج منهـا بشكل
صوري حـتى تتـمكن من
الـسـفــر لـلـعـراق إلحـيـاء
اربع حـــفالت هـــنـــاك;
حـيث كـان الــقـانـون
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االعــــظـــــمي الـــــذي عــــمـل هــــذه
الـصـورة وأرسـلـهـا لي مـشـكورا
وأنـا بـدوري أعــتـذر جلـدي الني
جعـلته قـائـدا يقـاتل مع اجليش
العثـماني عكس حقـيقته هو أنه
ا ويشتغل عامال كان رجال مسا

في أحدى احملالت.

رتـبة العظماء والقادة جعلهم 
االبـطـال الـشـرفـاء فال تـسـتـغرب
عـندمـا يـكتب عن أي حـاكم ظالم
بـــعــد 500 ســـنــة بـــأن ســـيـــرته
كـــســـيـــرة طـــارق بن الـــزيــاد أو
القعقاع أو سيرة ( إيباه أيباه )
.. شكـرا لـلصـديق الـعزيـز مهـند

قــــبل 500 ســـــنــــة كـــــان جــــدي
الـــســــادس الــــذي يــــظــــهــــر في
الـصورة من أشـهر الـفرسان في
اجلــيش الـعــثـمــاني وشـارك في
مــعــارك كــثـيــرة وأســتـبــسل في
الـدفـاع عـن االمـبـراطــوريـة ضـد
الـغـزاة الـرومـان والـبـيـزنـطـيـ

وشــــارك فـي فـــــتح مـــــديـــــنــــة (
القسطنطينية ) .. 

وكان السلطان ( محمد الفاحت )
يـــعـــتــــمـــد عـــلــــيه في احلـــروب
ويـسـتـشـيـره في كـافـة الـقرارات
ـقـربـ جـدا وهذا وأصبح من ا
االمـــر لم يــــعـــجب بـــعض قـــادة
اجلــيش الــعــثــمــاني مـن وجـود
قـائــد عـراقي مــقـرب لــلـســلـطـان
ـؤامرة دنـيـئة وقـتـلوا فـقامـوا 
جــدي أثـنــاء تــوجــهه الى بــيـته
بــــــعــــــد أن خــــــرج من قــــــصــــــر

السـلطان. 
أنه الــتــاريخ أيــهــا االخــوة زُور
مـــنه الــكـــثــيـــر ومــازال يــزُور ..
لوك نحن فالكثير من احلكام وا
عـشـنــا مـعـهم ورأيــنـا أجـرامـهم
وظـــلـــمـــهم ومع ذلك هـــنـــاك من

في رد فـــــعـل ســـــريع جـــــاء قـــــبل
ــوعــد أســبــوعـــ بــالـــضــبط مـن ا
الـهـام قــرر مـجـلس إدارة االحتـاد
صري لكرة الـقدم فرض حراسة ا
خـاصــة عـلى مــحـمـد صالح خالل
ـنـتــخب في بـطـولـة مـشــاركـته مع ا
ـقــرر إقــامـتــهـا في أ أفــريــقـيــا ا
مـتدة مـا ب مصـر خالل الـفتـرة ا

قبل.  21يونيو و 19يوليو ا
ـــصــري الــيــوم" إن وقـــال مــوقع "ا
الـقرار اتـخـذ حتسـبـا للـمـضايـقات
الـــتي قــــد يـــواجـــهــــهـــا صالح في
مــصــر مع تــواجــد عـدد هــائل من
اجلماهير الراغـبة في التقاط صور

تذكارية معه.
ونــاقش اجلـهــاز الـفـني لــلـمــنـتـخب
ــــصــــري مـع أعــــضــــاء االحتــــاد ا
عـسكر التـحضيري ضرورة غلق ا
لكأس أفـريقـيا في وجه اجلمـاهير
إلى جــانب فــرض حــراسـة كــبــيـرة
نتـخب وفي مقـدمتهم على العـبي ا
ـــتـــالق مـــحـــمــد جنم لـــيـــفـــربـــول ا

صــالح.
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