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يقول التاجر ) جب����ار الكناين ( : ذكرياتي 
عن �سوق دانيال يكتنفها اجلمال وال�سعادة 
، كان زمن����ا رائعا ذاك ال����ذي ع�سناه ونحن 
يف ه����ذا ال�سوق ايام ع�سره الذهبي ، ففي 
�ستينات القرن املا�سي كان مزدهرا و�ساجا 
باحلرك����ة والزحام ، الن الق����درة ال�سرائية 
للمواط����ن ان����ذاك يف اعل����ى م�ستوياته����ا ، 
والدين����ار العراقي ه����و االعلى بني عمالت 
ي�س����اوي  �سرف����ه  ف�سع����ر  املنطق����ة،  دول 
3،3 دوالر ناهي����ك ع����ن كون����ه   متخ�س�سا 
االعرا�����س  وب����دالت  الن�سائي����ة  باالقم�س����ة 
واالك�س�س����وارات والعط����ور والكوزماتيك 
والدانتي����الت ول����وازم اخلياطة وعلى هذا 
فه����و خا�����س بالن�س����اء ، وكان ي�سم����ى يف 
بع�س االحيان ب�س����وق االعرا�س ، و�سوق 
) اجلوخجية ( املال�سق له خا�س بالرجال 
والذي حتول االن اىل �سوق لل�ستائر ومن 
جت����اره املعروفني املرحوم ) احلاج ح�سني 
الطوي����ل و�سقيق����ه ه����ادي ، وعب����د االمري ، 

وال احلمداين (. 

* متى تاأ�ش�س �شوق دانيال؟
تاأ�س�����س �سوق داني����ال قبل ان�س����اء �سوق ) 
الع����رب ( ال����ذي بناه ) �س����اوؤول طوبا ( يف 
ع����ام 1935 ، وه����ذا يعن����ي ان����ه  بن����ي يف 
ع�سريني����ات الق����رن املن�س����رم ، ورمبا كان 
ذل����ك يف عام 1925 ، ويف اي����ام ت�سفريات 
اليه����ود العراقيني ا�سطر ) �س����اوؤول طوبا 
( اىل بيع����ه الآل ) مكي����ة ( و ) عب����د االم����ري 

ال�سراف ( . 
اما �سوق داني����ال فقد بناه )مناحيم دانيال 
( وه����و م����ن الطائف����ة اليهودي����ة العراقي����ة 
التي ما تزال تدي����ره حتى االن ، با�ستثناء 
بع�����س املح����الت الت����ي ا�سرتاه����ا املرحوم 
)حم�س����ن اجلزائري(، وتاجر اخر يلقب ب 

) العاين(. 
وكيف هي حركة ال�سوق االن؟ 

� م����ا ت����زال متقلب����ة ، فتارة جتده����ا ن�سطة ، 
واخ����رى كا�س����دة وخاملة، �سيم����ا وان جل 
زبائنه من الن�ساء ، وال يخفى  بان انت�سار 
اال�س����واق ب�س����كل وا�سع يف معظ����م احياء 
بغ����داد ق����د اث����ر �سلبا عل����ى حرك����ة ال�سوق 
االلب�س����ة  م����ن  امل�ست����ورد  ، وكذل����ك وف����رة 
اجلاه����زة ومن منا�سئ عدي����دة ، ف�سال عن 
ع����زوف الن�ساء عن اخلياط����ة مكتفيات مبا 
توفره تلك اال�سواق من ب�سائع رخي�سة . 
امل����راأة العراقي����ة كانت تتمتع ب����ذوق رفيع 
، فاختياراته����ا كانت تتماه����ى مع احلداثة 
ومعطي����ات الع�سر ، وم����ع كل ما هو جديد 
يف ع����امل االزي����اء الن�سائي����ة الت����ي تنتجها 
دور العر�����س العاملي����ة من ت�سامي����م تت�سم 
باخلط����وط الفني����ة ذات االل����وان اجلميلة 

واللم�سات االنيقة . 

وجمللات  العراقيللة  املللراأة 
االزياء 

ويوا�س����ل الكناين حديث����ه فيقول: �سهدت 
تلك االعوام رواجا وا�سعا ملجالت االزياء 
والت����ي غالب����ا ما ترف����ق معه����ا )باترونات( 
الحدث االزي����اء العاملية وملختلف االحجام 
واالعم����ار مث����ل املجل����ة االملاني����ة )الربدا( 
وامل�سرية )ح����واء( فكانت عام����ال م�سجعا 
للم����راأة العراقي����ة  والبغدادي����ة عل����ى وجه 
اخل�سو�����س خلياط����ة مالب�سه����ا وبدالته����ا 
وازيائه����ا عل����ى وفق تل����ك ) الباترونات ( ، 
وحت����ى مالب�س  االطف����ال . جملة ) الربدا ( 
كانت تطبع  باللغتني العربية واالنكليزية 
ويكاد ال يخلو اي بي����ت بغدادي منها ، اما 
الي����وم ، ف����ان املجالت الن�سائي����ة تخ�س�س 
�سفحت����ني او اك����ر لعر�س �س����ور لبع�س 
االزي����اء من دون ذكر اي����ة تف�سيالت عنها، 
ناهي����ك ع����ن ج����ودة االقم�س����ة امل�ست����وردة 
)املاني����ا،  معروف����ة  عاملي����ة  منا�س����ئ  وم����ن 
فرن�سا، اليابان( ، اما االن فاغلب ب�سائعنا 
وبتقدي����ري  )دب����ي(،  م����ن  ن�ستورده����ا 
ال�سخ�س����ي ف����ان امل����راأة العراقية م����ا زالت 
متي����ل اىل خياط����ة مالب�سه����ا الن اخلياطة 
هواي����ة قبل ان تك����ون حرفة ، فق����د اعتدت 
ال�سب����اح  عن����د  حمل����ي  اب����واب  افت����ح  ان 
الباك����ر وحتدي����دا يف ال�ساع����ة ال�سابعة كل 
ي����وم فتتقاط����ر علي����ه املوظف����ات اللوات����ي 
يعمل����ن يف امل�سارف والدوائر القريبة من 
ال�سوق ل�سراء ما يحتجن اليه من االقم�سة 

املختلفة . 
وق����ال ) حي����در عب����د ( وه����و تاج����ر بلوازم 
اخلياط����ة : حملي خا�س بل����وازم اخلياطة 
، ا�ستاأجرت����ه من����ذ م����دة طويل����ة تربو على 
الثالث����ني عام����ا ، متي����ز ال�س����وق ب�سهرت����ه 
الت����ي طبقت االفاق ب�سب����ب جودة ب�سائعه 
امل�ستوردة م����ن اوروبا واليابان ، اذ نادرا 
م����ا كنا ن�سم����ع بب�سائع م����ن �سنغافورة او 
ال�س����ني او ماليزي����ا او تايلن����د ، وح�س����ن 
التعامل مع الزبائن وال�سدقية العالية بني 
التجار وا�سحاب املحال التجارية ، ف�سال 
ع����ن النزاهة واالمانة ، اال ان �سهرته بداأت 
بالرتاج����ع عق����ب احل�س����ار يف بداي����ة عقد 

الت�سعيني����ات ، وبلغ ه����ذا الرتاجع ذروته 
بعد عام 2003 وما رافقها من احداث . 

امل�شداقية واالزدهار  التجاري
*من هم ا�سهر جتار �سوق دانيال؟ 

� هم كر ، واذك����ر منهم )حمالت الكاظمي، 
وحمي����د   ، االزري  وبي����ت   ، �س����رب  وبي����ت 
حت�س����رين  ال  مم����ن  وغريه����م  الع����اين( 
اأ�سماوؤه����م والذين كان����وا يحظون ب�سمعة 
راقي����ة ، وكانت امل�سداقي����ة حا�سرة لديهم 
يف تعامالته����م التجاري����ة ، اذ ا�سهم����ت يف 
االزدهار التج����اري واالقت�س����ادي يف تلك 
احلقبة ، فقد كان  املجتمع البغدادي انذاك 
يع����د م����ن املجتمع����ات املتمدن����ة واملتقدم����ة 
يف منطق����ة ال�س����رق االو�س����ط اب����ان عقود 

اخلم�سينات وال�ستينات وال�سبعينات.

�شافللرات  ال�شللوق  متب�شعللات 
وحمت�شمات 

وي�سرت�س����ل قائال : وملا كان �س����وق دانيال 
خا�س����ًا بالن�س����اء ، فقد ك����ن يرتدنه وحدانا 
وزرافات وهن �سافرات ويف غاية احل�سمة 
والوق����ار ويتمتعن بخلق ع����ال ، وبع�سهن 
�ساف����رات حت����ت العباءات ال�س����ود املطرزة 
او املذهب����ة ، او بحوا�س حمالة بالدانتيل 
اال�س����ود وه����ن بكام����ل زينته����ن وحليهن ، 
معطرات ومتاأنق����ات واغلبهن من بيوتات 
معروف����ة ومو�سوف����ة بالثقاف����ة والتح�سر 

وااللتزام االخالقي واالجتماعي . 

بدالت االعرا�للس ال�شورية هي 
الرائجة 

التاج����ر )�س����ادق م�سطفى عب����د احل�سني( 
ادىل بدل����وه فق����ال : ورث����ت التج����ارة م����ن 
او  بال�سج����اد  يتاج����ر  كان  ال����ذي  وال����دي 
)ال����زوايل( يف هذا ال�س����وق ، اذ عملت معه 
منذ نعومة اظفاري ، غري اين حتولت اىل 
االجت����ار ببدالت االعرا�����س منذ عام 1960 

وحلد االن. 
ثم تنه����د وقال : كان الع����راق ينعم باالمان 
واخل����ري الوف����ري ، و�سوق داني����ال مزدهرا 
ومزدهيا ومزدحما باملتب�سعات وبالعوائل 
، حت����ى ان املرء ال يكاد يجد له موطئ  قدم 
ك����ي يكمل خطوات����ه على ار�سيت����ه املبلطة 

واملر�سوفة ب�سكل جميل . 
لق����د تراجعت حركة ال�س����وق ، وانخف�ست 
من����ذ  واملتب�سع����ات  املتب�سع����ني  اع����داد 
الت�سعينيات وحت����ى االن ، ب�سب االحداث 
الت����ي ع�سفت بالبالد ، لي�س ال�سوق وحده 
، ب����ل التج����ارة برمته����ا ومثله����ا االقت�س����اد 
العراق����ي الذي �سهد انهي����ارات كارثية ادت 
اىل ت����دين امل�ست����وى املعي�س����ي للمواطنني 
وانخفا�س مداخيلهم و�سعر �سرف العملة 

العراقية . 
وي�سي����ف عبد احل�سني  : جمي����ع زبوناتنا 
ك����ن حمرتم����ات غ����ري انه����ن غ����ادرن عاملنا 
اىل الع����امل االخ����ر ، منهن زوج����ات وزراء 
معروف����ني  م�سوؤول����ني  وبن����ات  و�سف����راء 
 ، وال�سرط����ة  اجلي�����س  �سب����اط  وكب����ار   ،
وطبيب����ات ، وحمامي����ات ، وحتى الفنانات 

ومنه����ن ) مائدة نزهت واخواتها ، وزهور 
ح�س����ني ، وعفيفة ا�سكن����در ، و�سليمة با�سا 
وناه����دة الرماح واملذيعة كالد�س يو�سف ( 

وغريهن . 
اغلى بدلة عر�س بعتها ملن؟

 كان����ت ) فر�س����ة عر�����س ( بعته����ا لزوج����ة 
م�سوؤول رفيع امل�ستوى يف النظام ال�سابق 
مبنا�سب����ة زواج ولده����ا وكان����ت ب�سحب����ة 
اف����راد حمايتها اخلا�س����ة ، ومل تبخل على 
عم����ال املحل فاعطت لكل منه����م ) بخ�سي�سا 

 . )
وي�سيف : لقد اختل����ف و�سع ال�سوق االن 
عم����ا كان علي����ه �سابقا حت����ى يف معماريته 
، اذ ا�سح����ت ممرات����ه �سيق����ة نتيجة زحف 
واجه����ات املحالت علي����ه ب�س����كل ع�سوائي 
، وكذل����ك طبيع����ة الب�سائ����ع املتوف����رة في����ه 
واال�سع����ار ونوعي����ة رواده ، ام����ا املنا�سئ 
فح����دث وال ح����رج ، �سيني����ة رديئ����ة رمب����ا 
ه����ي من الدرج����ة اخلام�س����ة او ال�ساد�سة ، 
ولذل����ك فقد توقفت معظ����م معامل اخلياطة 
كن����ت  ال����ذي  معمل����ي  ومنه����ا  والتطري����ز 
ا�سن����ع فيه بدالت العرائ�����س ، الن البدالت 
امل�ستوردة من �سوري����ا ارخ�س مما لو كنا 
ننتجه����ا حملي����ا الن اجور االي����دي العاملة 
مرتفع����ة وكذل����ك االقم�سة وامل����واد الداخلة 

يف خياطة هذه البدالت . 
*ما هي ا�سعار بدالت االعرا�س ؟ 

� العراقي����ة ت����رتاوح ا�سعارها م����ن 100 – 
200 ال����ف دين����ار ، وال�سوري����ة م����ن 80 – 

100 الف دينار . 

العراقيللني  ن�شللاالت  و  ال�شللوق 
�شد اال�شتبداد 

يق����ول التاج����ر ) رحيم �سامي اب����و حيدر ( 
:و�سل����ت �سهرة �سوق داني����ال اىل اوروبا 
والع����امل العرب����ي ، فم����ن بع�����س زبونات����ه 
زوجات وبنات ال�سفراء واع�ساء الهيئات 
الدبلوما�سي����ة االجنبي����ة والعربي����ة ، وهو 
مع����روف بجماله وح�س����ن تنظيمه وروعة 
معرو�سات����ه والب�سائ����ع ت�سل����ه من جميع 

انحاء العامل . 
�س����وق داني����ال م����ر بع����دة مراح����ل وازمنة 
خمتلفة ، منها مرحلة ما بعد انقالب �سباط 
اال�س����ود 1963 و�سيطرة النظ����ام العفلقي 
علي����ه من خالل جالوزته الذي����ن عاثوا فيه 
ف�س����ادا واذلوا ا�س����رف جت����اره وا�سحاب 
حمال����ه النجب����اء ، ، ويف املرحل����ة الراهنة 
يب����دو ان����ه ي�سري نح����و االح�س����ن من حيث 
تعددية املنا�سئ ونوعي����ة الب�سائع وتغري 

ذائقة املواطن . 
*م����ا الف����رق ب����ني زبائ����ن االم�����س وزبائن 

اليوم؟ 
� من املوؤكد  ان ام�س هو غري اليوم ، وكذلك 
ه����م النا�س ، واالذواق ، واال�سياء ، فما كنا 
نراه جميال قبل ثالثني عاما ، جنده م�سوها 
يف وقتن����ا الراه����ن ، وارى ان الذائق����ة يف 
الواق����ع احلايل هي اف�س����ل مما كانت عليه 
قب����ل ع�س����ر �سن����وات ، ومعيار ال����ذوق هو 
املجتم����ع  الف����راد  النف�سي����ة  االنعكا�س����ات 
، فكلم����ا عم����ت الرفاهي����ة ، كلم����ا حت�سن����ت 
الذائق����ة اجلمعي����ة  ، ولل�س����وق زبائ����ن من 
خمتل����ف ال�سرائ����ح االجتماعية ي����وم كانت 
الطبقة الو�سط����ى املحرك اال�سا�س للم�سهد 
االجتماعي ، وللو�س����ط الرتبوي احلظوة 
املتقدمة فاملدر�س����ات واملعلمات كن ي�سكلن 

الن�سبة االعلى بني زبائن ال�سوق . 
التاجر )حمدي �سالح �سعيد( كان حا�سرا 
 : فق����ال  احل����وار  ي�ساطرن����ا  ان  اال  فاب����ى 
ام�سي����ت يف هذا ال�سوق اك����ر من اربعني 
عام����ا كان للحري����ات املتاح����ة للمواطن����ني 
القدح املعلى يف ازدهار وانتعا�س ال�سوق 
، فالن�س����اء اللوات����ي ك����ن يوؤمن����ه يرتدي����ن 

اح����دث املودي����الت ، وكان م�س����درا يوؤم����ن 
الب�سائ����ع جلمي����ع جت����ار الع����راق ويرف����د 
ا�س����واق املحافظات بكل م����ا هو حديث من 
االقم�س����ة ، وحامل����ا تظهر االزي����اء اجلديدة 
يف اوروب����ا ت�س����ل اىل �سوق داني����ال ، اما 
االن ف����ان كل �سيء ق����د تغري نح����و اال�سواأ 
ولي�س لالح�سن على عك�س  ما هو جار يف 
العامل املتم����دن ، والتجار ال�سابقون كانوا 
ذوي اخت�سا�����س و�سلوكهم التجاري على 
ق����در كبري م����ن الوعي وال�سل����وك التجاري 
املرم����وق ، اما جتار هذا الزم����ن فان همهم 
االك����رب الرب����ح الفاح�����س واجل�س����ع  عل����ى 
 ، واجل����ودة  وال����ذوق  ال�سمع����ة  ح�س����اب 
الن بع�سه����م طارئ����ني عل����ى التج����ارة وال 
يفقه����ون فل�سفته����ا ومعايريه����ا االخالقية 

وال�سلوكية. 
*هل هناك غ�س يف جتارة اليوم؟

� ه����و لي�����س غ�س����ا باملعن����ى اال�سطالح����ي ، 
ب����ل االفتق����ار اىل العقلي����ة الت����ي ت�ستوعب 
معطيات الع�س����ر الراهن ناهيك عن ظهور 
م�ستوردي����ن يف كل حمافظة من حمافظات 
الع����راق يف الوق����ت ال����ذي كان����ت جت����ارة 

املحافظات متر عرب العا�سمة بغداد . 
وي�سرت�سل : مر ب�س����وق دانيال الكثري من 
رج����االت الع����راق ، من هنا م����ر امللك غازي 
، ون����وري ال�سعي����د وعب����د الك����رمي قا�س����م 
و�س����وال اىل احم����د ح�سن البك����ر ، ال�سوق 
كان ملتقى لال�ستقراطي العراقي ، ومعظم 
التجار كان لهم ا�سدقاء ي�سغلون املنا�سب 

العليا يف الدولة . 

�شوق دانيال وال�شيا�شة
ويوؤك���د التاج���ر ) اب���و حي���در ( : �سه���د 
ن�ساط���ا  ال�ستين���ات  عق���د  يف  ال�س���وق 
�سيا�سي���ا لالح���زاب القومية الت���ي لعبت 
دورا يف التاأث���ري عل���ى االداء التج���اري 
لل�س���وق، فف���ي  خ���ان )زرور( على �سبيل 
املث���ال كان���وا يطبع���ون جري���دة �سري���ة 
�س���د الزعيم عبد الك���رمي قا�سم ، وجميع 
املوؤام���رات كان منطلقه���ا �س���وق داني���ال 
واال�سواق املجاورة له التي مل تكن حتت 
مراقبة ال�سلطة انذاك ، وفيها يتم توزيع 
االدوار عل���ى تنظيم���ات تل���ك االحزاب ، 
وهن���اك ا�سم���اء لعب���ت ادوارا ق���ذرة �سد 
التج���ار ال�سرفاء والوطني���ني املخل�سني 
، وتعر�س���وا للق���وى الوطني���ة العامل���ة 
ت�سلي���ح  ، ومت  ع���ام 1963  ال�س���وق  يف 
عنا�سره���م املجرمة ومت قتل العديد ممن 
كانوا ينتم���ون اىل احل���ركات الوطنية ، 
واخرين اقتيدوا اىل املعتقالت والبع�س 
منهم مت اعدامهم و�سردوا انا�سا كثريين 

 .

يف خان جغان
ق���ادين حمدثي ) ابو حيدر ( اىل الزاوية 
الغربي���ة منه مو�سح���ا يل بان هذا املكان 
كان يوما م���ا خانا يدعى ) خان جغان ( ، 
وهو مكون من طابقني  تخ�س�س يف بيع 
امل�سوغات الذهبية يوؤم���ه النا�س من كل 
حدب و�سوب ولهذا �سرب به املثل القائل 
) �ساير مثل خان جغان ( لكرة الداخلني 
اليه واخلارجني منه ، اما اليوم فقد بات 
متهالكا واآيال لل�سق���وط حتى ان امل�سور 
وجد �سعوبة يف ت�سوير الطابق العلوي 
وكنا نخ�س���ى ان ينهار اجلزء الذي �سعد 
الي���ه .ومل يتبق منه �سوى م���كان �سغري 
اتخذه احد اال�سخا�س حمال لبيع ال�ساي 

ال�سحاب املحال التجارية .

يف مقهى اخلفافني
ه���و مقهى ما يزال قائم���ا كان يطلق عليه 
مقه���ى التجار مال�سق���ة جلامع اخلفافني 
الذي يطل على نهر دجلة جماورة ل�سوق 
دانيال ، ويف مدخ���ل ال�سوق كانت هناك 
من���ارة لل�سيخ ) حممد ال�سمري ( قو�ست 
اركانه���ا من قب���ل وزارة االوقاف املنحلة 
يف عام 1992 وتعترب من املنائر االثرية 
جام���ع  تقوي����س  مت  وكذل���ك  الرائع���ة، 
)القبالنية( وان�ساأت الوزارة على ار�سه 
حمالت كث���رية ا�ستاأجرها جتار ال�ستائر 
ومل يتب���ق منه �سوى م���كان بحجم غرفة 
�سغرية اتخذها ا�سح���اب املحال م�سلى 
له���م ، وكان���ت بالق���رب من���ه )ح�سيني���ة( 
قدمي���ة ت���ربع عدد م���ن التج���ار لرتميمها 
وبع���د م���دة القي القب�س عل���ى من رممها 
وظل���ت م�سائره���م جمهول���ة اىل الي���وم 
وعل���ى اثر ذل���ك احت���ج التج���ار واغلقوا 
ال�سوق حدث هذا اي���ام كان )ناظم كزار( 
مديرا لالمن اي يف ع���ام 1972 وب�سبب 
جماعي���ة  اعتق���االت  ج���رت  االحتج���اج 
بي���ت  م���ن  جت���ار  بينه���م  وم���ن  للتج���ار 
)ال�سويف( واخرين من مدينة الكاظمية، 
وتاجرين اخوي���ن من )بيت احلمداين(، 
منذ عام 1963 وحت���ى االطاحة بالنظام 
ال�سابق كنا حتت ال�سطوة  البعثية وجاء 

التغيري لنتن�سم عبق احلرية.

بعد ان ع�شفت به االأحداث ونزعات اجل�شع الطارئة 

�سوق دانيال.. ذكريات عن الزبائن 
وال�سيا�سة و خواتني بغداد

بغداد / �شاكر املياح 
ت�شوير / مهدي اخلالدي

ثمة اأ�شواق يف بغداد اكت�شبت �شهرة على ال�شعيد املحلي والعربي والعاملي ، ايام كانت تعي�س ع�شرها الذهبي بدءاً من  اأربعينيات 
القرن املن�شرم وحتى اواخر �شبعينياته ، وذلك لتخ�ش�شها الن�شائي، وحماكاتها ومتاهيها مع اخر تقليعلت املو�شة ) املودة ( 

املعا�شرة . فحينما تهبط من ج�شر االحرار باجتاه حافظ القا�شي وتنعطف ي�شارا �شتكون عند مدخل ال�شارع اال�شهر بعد ابو 
نوا�س ذلكم هو �شارع النهر الذي يف�شي يف نهايته اىل �شوق دانيال . 

�شارع النهر كان ي�شمى ب�شارع البنات ، و�شارع اجلمال هو اال�شم الذي اطلق على �شوق دانيال . 
كنا �شبابا ونحن نرتاد هذين ال�شوقني ، نتطلع اىل وجوه احل�شان و ) خواتني ( بغداد فنتن�شم �شذى عطورهن  ، مبهورين بازيائهن 
الع�شرية ، وت�شريحات �شعورهن واك�ش�شواراتهن وقائدهن املتدليات من اعناقهن ، كنا على �شغر اعمارنا الفتية ن�شاك�س   البع�س 

منهن  بتهذيب عال ورقة عذبة  وكن يردن على امل�شاك�شة بلطف وحمبة ، كانا �شوقني للعرائ�س والعر�شان اي�شا ، وللعوائل 
البغدادية ، غري ان ال�شورة تغريت متاما بعد الثمانينات  ال�شباب اجتماعية وجتارية واقت�شادية وثقافية و�شيا�شية ، وللبحث 

عن هذه اال�شباب جتولت ) املدى ( بني اروقة وممرات �شوق دانيال وحاورت بع�س جتاره وا�شحاب املحات.

�سهرته و�سلت اىل 
اوربا، وزبائنه من 
ال�سفراء واع�ساء 
الهيئات الدبلوما�سية

الكثري من �سواخ�ص 
بغداد يف هذا ال�سوق 
متت ازالتها


