
الزي املوحد يعطي للطالب اجلامعي قيمته ومييزه 
ع��ن غريه, وللزي فوائد عدي��دة نذكر منها انه يلغي 
الطبقي��ة في�س��بح ال��كل مت�س��اوون ف��ا ف��رق بني 
الغن��ي و الفق��ري وال اب��ن التاج��ر وال العامل فالكل 
مت�س��اويني حتت رداء الزي املوح��د, والزي املوحد 
مث��ار  لي�س��بح  ع��اد  العراقي��ة  اجلامع��ات  لطلب��ة 
جدل ب��ني بع�ض االو�س��اط , وبخا�س��ة االكادميية 
واالجتماعي��ة , وحت��ى بني الطلبة انف�س��هم, فهناك 
م��ن يعرت�ض عل��ى مهرج��ان عر�ض االزي��اء , كما 
يطلقون عليه تندراً , فيما اكدت االو�ساط االكادميية 
على �رضورة �س��ن القوانني التي توؤكد التزام الطلبة 
بارت��داء ال��زي املوح��د بعد ان ر�س��ينا ب��ان تكون 
مرحلة فر�ض ال��زي املوحد على املرحلة االعدادية 
. يذك��ر ان ال��زي املوحد كان مقرا عل��ى طلبتنا منذ 
بداية تاأ�س��ي�ض الدول��ة العراقية وكان��ت اجلامعات 

العراقي��ة تطب��ق ال��زي املوح��د حتى ع��ام 1992, 
حي��ث ب��داأ التهاون بتطبيق��ه على الطلبة , وا�س��تمر 
احلال حت��ى بعد عام 2003 , لكن الو�س��ع اختلف 
حاليا وخا�س��ة بعد حت�س��ن احلال املعي�س��ي لفئات 
اخ��رى داخ��ل املجتمع , وانفت��اح ال�س��وق العراقية 
عل��ى العامل فنجد الطلبة يلب�س��ون اخر ما تو�س��لت 
اليه االزياء العاملية من املو�س��ات وباأ�سعار جيدة 
مقارن��ة ب��دول اجل��وار. يف دول الع��امل املتح���رض 
تفر���ض ازي��اء حم��ددة عل��ى كل مهنة مثل �س��ائق 
التاك�سي وغريها. ا�ستطلعنا اراء عدد من املواطنني 
واملخت�س��ني ع��ر التحقي��ق الت��ايل:�  بع��د ان كن��ا 
نتوقع ان جميع الطلبة �س��يتفقون على تطبيق الزي 
املوح��د لكن البع�ض اعرت�ض على ما ا�س��موه �س��لب 
حري��ة طلب��ة اجلامع��ات احلكومية منه��ا واالهلية 
لغط��ا كبرياً , فهناك م��ن رفع �س��وته عاليا الأنهاء 

ما ا�س��ماه »م�س��خرة االزي��اء الفا�س��حة«, واخرون 
عدوا التدخل يف ما يلب�س��ه الطلب��ة خرقا وحتجيما 
للحري��ة ال�سخ�س��ية يف امللب���ض, فيم��ا اكد ا�س��اتذة 
جامعي��ون ان الع��ودة لتطبي��ق ال��زي املوح��د هي 
حل و�س��ط بني عرو�ض االزياء ال�سباحية لطالبات 
اجلامعات وتقييد احلرية بالن�س��بة ل�رضيحة وا�سعة 
م��ن املثقف��ني الواعدي��ن وق��د اأك��دت ق�س��ية الزي 
املوح��د يف اجلامع��ات والكلي��ات العراقي��ة بعد ان 
العلم��ي    الع��ايل والبح��ث  التعلي��م  عممته��ا وزارة 
واكدت �رضورة التزام الطلبة اجلامعيني بهذا القرار 
الذي اثار حفيظة الطلبة يف عموم العراق, وال�س��يما 
يف بغ��داد, ب��ني راف���ض وموؤيد له��ذه الظاهرة التي 
عا�س��ها اغلبي��ة الطلبة ال�س��ابقني قبل اع��وام. الزي 
املوح��د يعطي للطالب اجلامع��ي قيمته ومييزه عن 
غ��ريه, ولل��زي فوائد عدي��دة نذكر منه��ا » اإنه يلغي 
الطبقي��ة في�س��بح ال��كل مت�س��اوين ف��ا ف��رق ب��ني 
الغن��ي و الفق��ري والكل مت�س��اوون حت��ت رداء الزي 
املوح��د, وق��د مت فر�ض الزي املوحد خال ال�س��نني 
القليل��ة املا�س��ية عل��ى طلب��ة اجلامع��ات العراقية 
بع��د م��ا كان غائبًا ع��ن ال�س��احة اجلامعي��ة, فعند 
دخولن��ا اإىل اجلامع��ة جن��د انه��ا تزهو مب��ا يرتديه 
الطلبة من االأبي�ض والر�سا�س��ي كاأنها لوحة ينبع 
منها ال�س��فاء والنقاء اأبدع بر�س��مها الفنان فالزي 
اجلامع��ي عندما فر�ض من قب��ل وزارة التعليم على 
طلبة اجلامعات العراقية كافة يف بادئ االأمر واجه 
رف�س��ًا من قبل الطلبة ولك��ن يف النهاية مت تطبيقه 
ب�س��كله ال�س��حيح, اال اننا جند حاليا الزي اجلامعي 
يطب��ق يف كلي��ات وال يطبق يف غريه��ا جتولنا بني 
ع��دد م��ن اجلامعات العراقي��ة يف بغ��داد احلكومية 
منه��ا واالهلي��ة فكان ه��ذا التحقي��ق واآراء عدد من 
ا�س��اتذة اجلامعات وبع�ض الطلبة لنخرج بح�س��يلة 
عن حقيقة هذه الق�س��ية وان كانت متناق�س��ة فيما 
بني ما يفكر به اال�س��اتذة من جهة م�س��لحة الطلبة 
وم��ا يفكرون ب��ه انف�س��هم, الطالبة )زين��ب خ�رض( 
من اجلامعة امل�س��تن�رضية توؤكد: اأن الزي اجلامعي 
�س��يء جمي��ل ي�س��في عل��ى الطال��ب رونقًا خا�س��ًا 
وان��ا من املوؤيدي��ن له وارت��داء الزي ي�س��عرين باأين 
طالب��ة جامعي��ة اأمتيز به ع��ن زي االأعدادي��ة. فيما 
يق��ول )نبي��ل احمد( اجلامع��ة العراقي��ة: اأحب الزي 
اجلامع��ي جدا الن هن��اك طلبة حالته��م املادية ال 
ت�سمح لهم ب�رضاء امللب�ض كل يوم ليجاروا زماءهم 
يف املو�س��ة, فالزي �ساعد هذه ال�رضيحة من الطلبة 
وجعل الكل مت�س��اوين لهذا اأحب الزي وا�سكر وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي على قرار ارتداء الزي 
اجلامع��ي. بينما قال الطال��ب )علي جابر( من كلية 

الزراع��ة: الزي اجلامعي ميي��ز الطالب عن غريه من 
النا�ض وانا مع الزي الإنني اعتره مظهراً من مظاهر 
احل�س��ارة والرق��ي. يف ح��ني قالت الطالبة )�س��ارة 
عبداهلل( طالبة كلية هند�س��ة: الزي اجلامعي اأعترُه 
خط��وة جميلة ج��دا من قب��ل وزارة التعلي��م ويجب 
ان يلت��زم اجلمي��ع به م��ن جهة اأخرى يفي��د الطالب 
)ايهاب مو�س��ى( طالب )ق�سم ترجمة(: الزي جيد اذا 
طبق عل��ى اجلميع, وب�رضاحة نح��ن نعاين من هذه 
احلال��ة هن��ا الأن الزي يطبق على بع���ض الطلبة وال 
يطب��ق على االخرين وهذا يخلق نوعا من اخلافات 
ب��ني الطلب��ة نرج��و منه��م االنتب��اه له��ذا ال�س��يء 
ومعاجلته. بينما قالت الطالبة )�س��م�ض اديب( كليه 
دجلة اجلامعة: اأنا �س��د الزي الأنه ي�سعرين بالتقييد 
واأمتن��ى اأن يلغى الن من حق��ي اإن اختار ما ارتدي 
ولي���ض هم م��ن يخت��ارون يل. الطالب��ة )ليلى جنم( 

كلية دجلة اجلامعة حدثتنا قائلة اإنني اأرف�ض الزي 
اجلامعي رف�سًا قاطعًا واأمتنى اأن يلغى من الكليات 
وانا من اأ�سد املعار�سني له الأنني اأ�سعر باأنه ظاهرة 
غري ح�سارية .وقالت الطالبة )طيبة غامن ( جامعة 
بغ��داد : باحلقيقة اإنا ال اأرى من ال�رضوري ان يكون 
هن��اك زي موحد الأنني ارى باأن الطالب و�س��ل اىل 
مرحل��ة ي�س��تطيع اختيار حياته بنف�س��ه واب�س��طها 
األوان ماب�س��ه الن الطال��ب اجلامعي يجب ان يكون 
متحرراً من القيود وال��زي اجلامعي احد تلك القيود 
الطال��ب )ح�س��ني مه��دي( معه��د الفن��ون اجلميل��ة: 
املعهد ميثل ا�سمه فهو املكان الذي تزهو به االألوان 
فم��ن امل�س��تحيل ان يطب��ق ال��زي في��ه الأن��ه يعك�ض 
�س��ورة الفن ويعر عن �سخ�س��ية الطال��ب. فاأمتنى 
ان ينظروا يف هذا االأمر. وترى اأ�ستاذة )علم النف�ض( 
�س��هري �س��ابر: اإنني ارف���ض الزي اجلامعي رف�س��ا 

بات��ا الأين اعت��ره م��ن ع��ادات الطفولة املدر�س��ية 
الطالب اجلامعي عند التحاقه بالكلية فقد خرج من 
�رضنق��ة الطفول��ة والتقيد ال��ذي كان مفرو�ض عليه 
يف االإعدادية باعتب��ار اإن طالب الكلية قد كر ومن 
حق��ه االختيار وخ�سو�س��ا يف ما يخ�ض ماب�س��ه . 
وال��زي املوحد وفر علينا الكثري و�س��اعد الكثري من 
العوائل ذات الدخل املح��دود ورفع االإحراج لبع�ض 
الطلبة و�س��اعدهم باالإظه��ار باملنظر الذي يرغبون 
به والذي ال ي�س��عرون باإحراج اجتاه اإقرانهم وكذلك 
�س��اعد الفت��اه وابعده��ا ع��ن الكث��ري م��ن امل�س��اكل 
وامل�س��ايقات فم��ن اجلمي��ل اإن ن��رى اأبناءن��ا وهم 
يرت��دون ذلك الزي اجلميل وه��م ذاهبون جلامعتهم 
الطلبة يوؤيدون الزي املوحد وذلك باعتباره ظاهرة 
ح�س��ارية وكذلك يلغي الفوارق الطبقية بني الطلبة 
ويجعلهم مت�س��اوين كاأ�س��نان امل�س��ط والزي يعطي 

لكنه��م وجدوا احلريق ياأكل ممرات الطريق, فظنوه حيًا 
و�سيعود اإليهم مرة اخرى.

يوم��ان واكث�ر م��ّرا دون ان يعود اىل اح�س��ان عائلته, 
اخ يبح��ث يف امل�ست�س��فيات وام تنتظ��ر روؤي��ة ولده��ا 
البك��ر, وا�س��دقاء ينتظرون رنة الهات��ف. ثاثون يومًا 
م��رت, دون احم��د, حتى ج��اء ات�س��ال وزارة ال�س��حة 
املوؤكد ح�س��وله على الرقم الثالث والثاثني يف قائمة 
ال�س��حايا الذي��ن مت التع��رف عليهم من خ��ال فح�ض 

عينة )دي ان اي( .
 االأ�سدقاء يلحقون ببع�سهم

 �س��وارع مغلقة من جميع اجله��ات, وثمة خراب مازال 
قائم��ا ب�س��واد غر�س��ه االرهابي��ون يف �س��در كل بي��ت 
هن��اك, جممعات خاوية من النا�ض وماب�ض تنتظر من 
يرتديها, وال جميب حكوميا �س��وى الوعود االن واليوم 
وغ��دا, اجلمي��ع يبحث وين��ادي ورمبا يحلم ب��اأن تعود 
عرو���ض بغداد جمدداً, فمعجبوها ك��ر, وقد طال اللقاء 

بني احلبيب واحلبيبة. 
بع��د م��رور اربع��ني يوم��ًا تقريب��ًا على احل��ادث االول 
ورحي��ل احم��د, انفج��رت �س��يارة مفخخة اخ��رى قرب 
مقه��ى كان يتجم��ع فيه معظم العب��ي منتخب الكرادة 
لك��رة الق��دم, �رضغ��ام واحمد جب��ار وعل��ي الفتاوي  
وحي��در حاف��ظ كان��وا اول امل�ست�س��هدين, فيم��ا فارق 
مه��دي احلياة يف م�س��فى اجلملة الع�س��بية, بينما بقي 

احمد دفان ي�سارع املوت.
حمل اال�سدقاء اغلق ابوابه فاأحمد ا�ست�سهد يف االنفجار 
االول وحيدر ا�ست�س��هد يف االنفجار الثاين, بينما احمد 
دفان ي�س��ارع املوت يف ردهات مدين��ة الطب, ماهي 
اال اثنا ع���رض يومًا حتى فارق امللق��ب بالدفان احلياة 
لينهي ق�س��ة حمل كان يدعى اال�س��دقاء الذين فرقتهم 
االنفج��ارات لكن مقرة ال�س��ام يف النج��ف اأبت اال ان 

جتمعهم .
  حكاياتهم ملونة بالوجع

او  بواقعه��ا  كان��ت  ان  ومدمي��ة  كث��رية  احلكاي��ات   
مبفارقاتها املوجعة, �رضغام احل�س��ني اأبدل �س��ورته 
ال�سخ�س��ية يف مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي ب�س��ورة 
�سديقه الذي ا�ست�سهد يف التفجري االول, ليعود �سديقه 
حيدر وي�س��ع �سورته و�سورة �سقيقه ال�سهيد احمد معا 
يف بروفايل��ه بع��د ان ا�ست�س��هد يف التفج��ري الثاين. اما 
ع��ادل ي��ورو الفنان املح��رتف والذي رثت��ه الكثري من 
الف��رق االجنبي��ة والعربي��ة, فا ت��زال خطيبت��ه تنتظر 
عودت��ه وه��ي تكتب ق�س��تهما كل يوم, اما ق�س��ة اأكرم 
فهي االخرى ال تقل وجعا خا�س��ة انه كان على مقربة 
م��ن الزفاف وحفل��ة احلنة التي كان ي�س��تعد لها لكنها 

�س��ارت �س��ينية احلناء وبدلة العر�ض اللتني �سار بهما 
ا�سدقاوؤه يف ت�سييعه.  

 املهند�ض ما زال مت�سا
 حممد حي��در, او كما يحلو الأ�س��دقائه مناداته مبحمد 
الك��رادي, كان �س��غوفًا بح��ب الطلب��ة وبر�س��لونة, ه��و 
الوحيد الأهله وهو الذي كانوا يوؤملون النف�ض باأن يروه 
ذات ي��وم متخرج��ًا م��ن كلية الهند�س��ة, حامل��ني بتلك 
اللحظة الذي يرتدي فيه��ا حممد الزي اجلامعي وقبعة 
التخ��رج التي يرمي به��ا عاليا يف ال�س��ورة التذكارية 
مع زمائه, والدت��ه واخته ظلتا متنيان النف�ض بعودته 
فالهات��ف يق��ول ان��ه م��ازال مت�س��ا باالأنرتن��ت لكن 
انتظارهم��ا كان دون ج��دوى اذ رح��ل حممد مع رفيق 
درب��ه و�س��قيقه بالدم اب��ن خالته حمم��د ابراهيم الذي 
كان حمظوظ��ا ح��ني وج��دوا جثت��ه بوق��ت مبك��ر على 

العك�ض من ابن اخلالة. 
 اإعادة دورة احلزن والبكاء

 م��وت عائل��ي جماع��ي ل��ف عدة عوائ��ل, فه��ذه عائلة 
اخلط��اط وحي��د عل��وان ت��ودع ع���رضة ا�س��خا�ض ب��ني 
اخ واخ��ت وحفي��د واب��ن, عائل��ة اخ��رى ح�س��د املوت 
منهم �س��بعة ا�س��خا�ض بني �س��اب وبنت واطفال, فيما 

ودع��ت عائل��ة الاع��ب ال��دويل ال�س��ابق غ��امن عريبي 
ول��ده ذو الفق��ار وزوجته واخته, عائل��ة اخرى جمعهم 
امل��وت, االب وابنهم الر�س��يع واأمه. تتن��وع احلكايات 
والق�س���ض: اح��دى العوائ��ل يف منطقة بغ��داد اجلديدة 
امتت مرا�س��م الدف��ن لولدها الذي ا�ست�س��هد يف التفجري 
االول, واقام��ت الع��زاء لك��ن الوجبة االوىل من ت�س��ليم 
جثامني ال�س��هداء اخرتهم ان من دفن��وه لي�ض ولدهم, 
لتجوب احلرية حمياهم وما �سيفعلونه مع اجلثة االوىل 
والثانية التي اعادت دورة احلزن والبكاء. عائلة اخرى 
فقدت ثاثة ا�س��قاء, وثانية فق��دت االب واالبن وثالثة 
ورابع��ة وخام�س��ة �س��تدور حكايات فقده��م طويا يف 

تاريخ الكرادة التي يراد لها ان تبقى حزينة باكية.
 اإرباك احلالة املعي�سية

 بع��د االنفج��ار االول اأغلق��ت عملي��ات بغ��داد ال�س��ارع 
الرئي���ض ملنطق��ة الك��رادة داخ��ل وفتحت��ه بع��د ف��رتة 
وجي��زة, ولكن �رضع��ان ما عادت اىل غلق��ه مرة اخرى 
بع��د االنفج��ار الث��اين وبع��د ف��رتة �س��هر فتحت��ه م��ن 
ال�س��اعة ال�ساد�سة �س��باحًا وحتى ال�ساد�س��ة م�ساًء, ما 
ت�س��بب باإرباك او�س��اع جت��ار املنطقة حي��ث ادى اىل 
قتل ال�س��وق الرئي�ض للكرادة ب�س��كل نهائي, االمر الذي 

اجر الكثري من ا�س��حاب املحال على عر�سها للبيع او 
لاإيجار ب�س��بب الركود الذي يع��اين منه واحد من اكر 
ا�س��واق العا�سمة ن�ساطا وحركة تب�سع . مطالبات عدة 
وتظاه��رات الأكر من مرة قام بها االأهايل وا�س��حاب 
املح��ال لفت��ح ال�س��ارع الرئي�س��ي لكنه��ا اىل ح��د االن 
دون ج��دوى.  كرمي هادي �س��احب حمل لبيع املاب�ض 
امل�س��توردة ذكر: ان غلق ال�س��ارع اإثر ب�س��كل كبري على 
حركة التب�س��ع وال�رضاء يف �س��وق الكرادة. م�س��يفا: ان 
الكثري من املحال اغلقت ابوابها ب�س��بب �سعوبة دفعها 
لاإيجار, ف�س��ا عن عدم بيعها الأي �سيء من يوم غلق 
ال�سارع وحتى االن. م�سددا على: ان بقاء ال�سارع مغلق 
يعني موتا تدريجيا للكرادة وارباكا للحالة املعي�س��ية 

الآالف العوائل ان كانوا ا�سحاب حمال او ب�سطيات. 
 اأميال ال�ساعة ال�ساد�سة

 يب��دو ان امل�س��اكل م�س��تمرة عل��ى من يقط��ن الكرادة, 
فاأ�س��حاب �س��يارات "الكو�س��رت" ممن��وع عليهم دخول 
�س��ارع الكرادة الداخل اال بوجود عامل ي�س��مى )�ِسكن( 
مهمت��ه جمع مبلغ االجرة من الركاب مثلما عليهم ,اي 
�س��ائقي الكو�س��رتات, االنتظ��ار لف��رتة ت��رتاوح ما بني 
30 اىل 60 دقيقة للمرور من �س��يطرة الراهبات علما 

ان ف��رتة العبور تط��ول كلما اقرتب الوقت من ال�س��اعة 
ال�ساد�س��ة الت��ي ي��وؤذن الو�س��ول اليه��ا بغلق ال�س��ارع 
الرئي�س��ي اذ تتحول حركة ال�س��ري اىل �س��ارع ابو نوؤا�ض 

والنفاذ عر االفرع اجلانبية اىل �سوق الكرادة. 
حممد جبار ,�س��ائق �س��يارة لنقل الركاب الكو�س��رت من 
الب��اب ال�رضق��ي حت��ى جامعة بغ��داد م��رورا بالكرادة 
داخ��ل, ذك��ر ان غلق ال�س��ارع ت�س��بب باإرباك و�س��عهم 
االقت�س��ادي. مبين��ا: ان الكث��ري منه��م لدي��ه التزامات 
مالي��ة. مو�س��حا: ان غلق ال�س��ارع به��ذه الطريقة لي�ض 
احلل املنا�س��ب بل هو تهرب من �سبط االمن وال�سيطرة 
عل��ى مداخل وخمارج الكرادة دون امل�س��ا�ض مب�س��الح 

�ساكنيها. 
�سل احلركة االقت�سادية

اهايل الكرادة اأعربوا عن تخوفهم من ت�سويف مطالبهم 
مبين��ني ان احلل��ول االأمني��ة ما ت��زال ترقيعي��ة وتلقي 
بتبع��ات الف�س��ل يف احل��د م��ن اخلروق��ات عل��ى اهايل 
املناط��ق التي تعد من اهم مناطق العا�س��مة التجارية 
كم��ا ه��ددوا يف اكر م��ن منا�س��بة بانهم �سين�س��مون 
تظاهرات تدعو اىل فتح الكرادة او اعادة النظر باخلطط 
االأمنية التي ت�سببت ب�سل احلركة االقت�سادية ما ت�سبب 
بخ�س��ائر مالية كبرية الأ�سحاب املحال واملتاجر. كرم 
حم�س��ن من اهايل الك��رادة بني ان احللول لي�س��ت بغلق 
املناطق وعزل �س��كانها عن االخرين ب�س��بب العمليات 
االرهابية. متابعا: واإذا ا�س��تمر الو�س��ع على هذا احلال 
�س��تتحول بغداد اىل مدينة ا�س��باح ومقاطعات معزولة 
عن االخرى. م�سيفا: ان بقاء االمر �سمن غلق ال�سوارع 
واملناط��ق دون التاأكي��د على اخلط��ط االمنية املحكمة 

�سوف لن يزيد االهايل اال معاناة وظلما.
  تظافر اجلهود واالفتتاح القريب

 ع�س��و اللجن��ة االمني��ة يف جمل���ض حمافظ��ة بغ��داد 
فا�س��ل ال�س��ويلي �سبق وان ذكر ان الو�س��ع يف الكراده 
معق��د ج��دا. مبين��ا: ان جمل���ض املحافظ��ة ناق���ض مع 
عمليات بغداد وال�رضطة االحتادية م�س��األة غلق �سوارع 
الكرادة وقطع ارزاق ا�س��حاب املحال واالك�ساك الذين 
يعتا�س��ون عليها ه��م وعوائلهم.  مو�س��حا: ان املنطقة 
بحاجه اىل قاعدة بيانات كبرية بح�سب القوات االمنية 

امل�سوؤولة عنها و�سعوبة ح�رض الداخلني واخلارجني.
وا�س��اف ال�س��ويلي ان هن��اك ع��دة حل��ول مطروح��ة 
للمناق�س��ة منها ا�س��دار باج تعريفي خا�ض باملنطقة 
او العم��ل بنظام الكفاء املعم��ول به يف بع�ض مناطق 
العا�سمة. م�ستدركا: لكن التحديات االن كبرية وحتتاج 
جلهود وتظاهر اجلميع. موؤكدا: من املمكن ان ن�سهد يف 
الف��رتة املقبلة افتتاح ال�س��وارع الرئي�س��ية يف الكرادة. 
مو�س��حا: ان هذ املو�س��وع �س��يكون حممور االجتماع 

املقبل لّلجنة االأمنية يف جمل�ض حمافظة بغداد. 

بعد أن أبهتتها الحلول الترقيعية أكثر..

جمالية الطالب وعنوانه ..

الزي الموحد.. ازالة للفوارق االجتماعية في الوسط الجامعي

الكرادة.. عروس بغداد التي تعيش على ذكرى من كانوا يشاركونها فرحها 

بغداد ـ محمد هشام

بغداد ـ متابعة 
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مع دخول �شارع الكرادة 
داخل، وقبل الو�شول اىل 

التقاطع االول لل�شارع 
، يقبع حمل �شغري على 
اجلانب االمين لل�شارع 
وامامه )ب�شطية( لبيع 

الفواكه واخل�شار لرجل 
م�شن، يف املحل ثالثة 

ا�شدقاء )احمد واحمد 
وحيدر(. ع�شية الثالث من 

متوز كان هناك لقاء بني 
منتخبي املانيا وايطاليا 

يف بطولة امم اوروبا 
االخرية، ذهب احمد اىل 

جممع الليث ل�شراء مالب�س 
وماهي  زين،  "العيد" البنه 
اال حلظات حتى �ُشمع دوي 

االنفجار، فهب �شديقاه 
احمد وحيدر لنجدته.
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