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الرئي�س بارزاين يح�ضر جمل�س عزاء
املنا�ضل �أبوحكمت
اربيل  /املدى
ح�ضر رئي�س اقليم كرد�ستان
م�سعود ب���ارزاين ام�س االول
يف بلدة �شقالوه جمل�س العزاء
املقام برحيل املنا�ضل املعروف
يف كرد�ستان واحلركة الوطنية
ال���ع���راق���ي���ة ( ي��و���س��ف ح��ن��ا )
امل���ع���روف ب��ـ��أب��وح��ك��م��ت ال��ذي
وافته املنية ليلة 9 / 26-25
اث��ر مر�ض ع�ضال بعد ان بلغ
م��ن ال��ع��م��ر ( )80ع��ام��ا ،حيث
قدم الرئي�س بارزاين التعازي
لعائلته ال��ك��رمي��ة وع��� ّد رحيله
خ�������س���ارة ف����ادح����ة للحركتني
ال���ت���ح���رري���ة ال��ك��رد���س��ت��ان��ي��ة
والوطنية العراقية.

رئي�س االقليم يف جمل�س عزاء املنا�ضل ابو حكمت

معـــاييــر دوليــة لكـليــات الطـــب
�أربيل /املدى

بحث الدكتور �إدري�س هادي وزير التعليم العايل والبحث
العلمي يف حكومة �إقليم كرد�ستان م��ع ال��دك�ت��ورة نعيمة
الق�صري نائب ممثل الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة لل�ش�ؤون
الإن�سانية وحممد عما�شة ممثل منظمة ال�صحة العاملية
( )WHOيف العراق ،ال�شروط العامة واملعايري الدولية
التي و�ضعتها منظمة �إحتاد االطباء العامليني لكليات الطب
خا�صة يف جم��ال قبول الطلبة وكيفية ال�ق��اء املحا�ضرات
وت��وف�ير الأج� �ه ��زة وامل� �ع ��دات وامل �خ �ت�برات ال�ط�ب�ي��ة .ومت
ال�ت��أك�ي��د ،بح�سب  PUKmediaعلى � �ض��رورة توفري

كرد�ستان
Kurdistan

نائب رئي�س الربملان ي�ؤكد �ضرورة التعاون
بني جميع املكونات
�أربيل  /املدى
تبادل د .ار�سالن بايز نائب رئي�س
برملان كرد�ستان وجهات النظر مع
وفد من جمل�س حمافظة �أربيل� ،ضم
�سوران عز الدين فيزي رئي�س املجل�س
وعدد ًا من �أع�ضائه ب�ش�أن دور ومهام
جم��ال����س امل�ح��اف�ظ��ات واالنتخابات
املقبلة وجمال�س حمافظات الإقليم.
و�أعرب نائب رئي�س الربملان بح�سب
موقع الربملان عن دعمه �إجناح مهام
جمال�س املحافظات وتفعيل دورها.
وق ��دم وف��د جمل�س حم��اف�ظ��ة �أربيل
خالل اللقاء التهنئة للدكتور ار�سالن
بايز مبنا�سبة ت�سنمه من�صب نائب
رئي�س ب��رمل��ان كرد�ستان ،وع�بر عن
�أمله يف جناح الدورة الثالثة للربملان
 ،مثمنا دور ال ��دورة امل��ا��ض�ي��ة .من
جانبه �شكر د .ار� �س�لان ب��اي��ز نائب
رئ �ي ����س ال�ب�رمل ��ان ال ��وف ��د ال�ضيف،

و�أ��ش��ار اىل دور ومهام ال�برمل��ان يف
الدورة اجلديدة ،م�ؤكدا على �ضرورة
ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق ب�ي�ن جميع
مكونات الربملان وقال" :وجود كتل
خمتلفة ال يعيق العمل على النقاط

امل�شرتكة من اجل تف�ضيل امل�صلحة
العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية".
مو�ضحا ان م�ه��ام ب��رمل��ان كرد�ستان
خا�صة يف دورته الثانية �أجنزت يف
مرحلة ح�سا�سة".

ار�سالن بايز ي�ستقبل جمل�س حمافظة اربيل

�سلطات الإقليم مل ت�ستفد من تداول �أ�سهم �شركة النفط الرنويجية

مثل هذه اخل�صو�صيات يف كليات الطب التابعة للجامعات
الكرد�ستانية بغية االعتماد على �شهادة تخرج الطلبة وكذلك
االهتمام بالت�أمني النوعي .ويف حمور �آخر من اللقاء مت بحث
مقررات امل�ؤمتر العاملي للتعليم العايل يف العراق الذي انعقد
يف �أربيل عام  2007مب�شاركة ( )22دولة ،ومت الت�أكيد على
�ضرورة تنفيذ التو�صيات واملقررات ال�صادرة عن امل�ؤمتر،
و�أو�ضح الدكتور �إدري�س هادي �أن الوزارة �أعدت م�شروع ًا
لإر�سال ( )20طالب ًا يف بعثات درا�سية يف جمال التمري�ض
اىل اخلارج داعي ًا منظمة ال�صحة العاملية اىل ت�أمني املقاعد
الالزمة لهم يف جامعات الدول الإقليمية والعاملية.

�أربيل  /املدى

ق� ��ال م� ��� �س� ��ؤول يف ح �ك��وم��ة �إقليم
ك��رد� �س �ت��ان ,ان ��س�ل�ط��ات الإق �ل �ي��م مل
ت�ستفد من تداول �أ�سهم �شركة النفط
الرنويجية دي.ان�.أو انرتنا�شونال
وت�سعى �إىل الإف �� �ص��اح ال�ك��ام��ل عن
ال�صفقات دفاعا عن �سمعتها.
وقال خالد �صالح املوجود يف �أو�سلو
لتو�ضيح م��وق��ف حكومة كرد�ستان
ي���ش��أن ال �ن��زاع ال ��ذي اح�ت��ل عناوين

االنباء يف الرنويج على مدى الأ�سبوع
الأخ�ي�ر ،بح�سب :PUKmedia
"مل نحقق �أي فائدة مالية على الإطالق
بل ان الأمر ي�شكل �صداعا بالن�سبة لنا
الآن".
وك��ان��ت حكومة �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان قد
ق��ال��ت ان �ه��ا ج �م��دت عمليات دي.ان.
�أو ملا ي�صل اىل �ستة �أ�سابيع و تقرر
طردها نهائيا بعد الك�شف عن تفا�صيل
�صفقة �أ��س�ه��م ج��رت ع��ام  2008بني

احل�ك��وم��ة وال���ش��رك��ة .و�أ� �ض��اف��ت :ان
الك�شف عن ال�صفقة �سبب لها "�ضررا
غري مربر وال ميكن تقديره" واتهمت
بور�صة �أو�سلو بالك�شف عن معلومات
انتقائية ع��ن ال�صفقات ب�شكل �أ�ساء
ل�سمعة �سلطات الإقليم.
وقال �صالح الذي ي�أمل لقاء م�س�ؤويل
ب��ور��ص��ة �أو� �س �ل��و ":كانت بور�صة
�أو��س�ل��و انتقائية يف بياناتها وكان
ينبغي عليها �أن تطلب منا منذ البداية

تو�ضيح موقفنا بدال من التكهن ب�ش�أن
هوية من قد يكون وراء ال�صفقات".
وقال لرويرتز" :نريد �إف�صاح ًا كامال
وعملية عادلة و�شفافة ،نريد �إ�صالح
ال �� �ض��رر ال� ��ذي �أ�صابنا ".وادع���ت
بور�صة �أو�سلو مرارا انها مل ترتكب
�أي خط�أ .وهددت دي.ان�.أو مبقا�ضاة
البور�صة ونقل �إدراجها اىل بور�صة
�أخ ��رى وه��ي ف�ك��رة رح��ب بها �صالح
كجزء من احلل.
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ا�ستمرار عمليات
التنقيب يف نفق
جبل دهوك
دهوك /املدى

�أك��د مدير دائ��رة الآث ��ار يف حمافظة
ده��وك ح�سن �أح�م��د قا�سم �أن العمل
م �ت��وا� �ص��ل ل�ل�ت�ن�ق�ي��ب يف ن �ف��ق جبل
ده��وك ال��ذي ع�ثر فيه قبل ف�ترة على
متثال �صغري يعود �إىل بداية الألف
ال� �ث ��اين ق �ب��ل امل� �ي�ل�اد .وق� ��ال قا�سم
بح�سب "راديو �سوا"" :التنقيبات
م��ا زال��ت م�ستمرة يف القمة وخالل
ال�شهرين املا�ضيني مت العثور على
نفق منقور يف ال�صخر طوله �أكرث
من  30م�ترا وعر�ضه ح��وايل �أربعة
�أمتار وكلها منقورة يف ال�صخر ومت
العثور خ�لال عمليات التنقيب على
العديد من امل�ستك�شفات الأثرية التي
ك��ان��ت حت��ت الرتاب" .ول �ف��ت قا�سم
�إىل �أن دائ��رت��ه �ستعلن ع��ن نتائج
التنقيب عن الآث��ار يف النفق املذكور
بعد االنتهاء من عملياته ،م�شريا �إىل
وجود بع�ض ال�صعوبات التي تواجه
فريق العمل:منها ان " اجلبل �شاهق
ج��دا اذ ي�ستغرق و�صول العمال من
ال�شارع �إىل قمة اجلبل حوايل �ساعة
م�شيا ع�ل��ى الأق� ��دام وه ��ذه �صعوبة
نواجهها" .يذكر �أن دائ��رة الآث��ار يف
حمافظة ده��وك عرثت قبل �أ�شهر يف
كهف بجبل دهوك على متثال بارتفاع
خم�سة �سنتيمرتات وبعر�ض ثالثة
�سنتيمرتات ي �ع��ود ت ��أري �خ��ه ح�سب
املخت�صني يف جم��ال الآث ��ار بدهوك
�إىل عهد فراعنة م�صر يف بداية الألف
الثاين قبل امليالد.

�إحي��اء الي��وم العامل��ي لل�سياح��ة وافتت��اح جمم��ع �ستار���س ال�سياح��ي
�أربيل /املدى

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سياحة افتتح
وزي� ��ر ال �� �س �ي��اح��ة يف ح �ك��وم��ة �إقليم
كرد�ستان من��رود بثيو يوحنا جممع
�ستار�س ال�سياحي يف �شقالوه وهو
م�ؤلف من  30كابينة �سياحية وقاعة
للمنا�سبات ومطعم و�صالة بكلفة اكرث
م��ن  6,5مليون دوالر وه��و م�شروع
ا�ستثماري للقطاع اخلا�ص.
كما نظمت الوزارة باملنا�سبة احتفالية
يف ف �ن��دق خ ��ان ��زاد ب�ق���ص�ب��ة �شقالوه
ال�سياحية مت خاللها ت�ك��رمي ع��دد من
املرافق ال�سياحية التي قدمت منوذجا
ناجحا يف املجال ال�سياحي.
و�أك��د وزير �سياحة الإقليم يف كلمة له
باملنا�سبة ،بح�سب :PUKmedia
�أن هذا القطاع م�صدر للرثوة الوطنية
يف �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان اذا م��ا �أح�سن
�إدارت���ه ب�شكل جيد وق ��ال :لقد جاءت
وزارة ال�سياحة يف الت�شكيلة الوزارية
اخلام�سة كرغبة �صادقة للتعامل مع
ال�سياحة لكي ت�ك��ون ع��ام�لا ف�ع��اال يف
منو هذا الإقليم وبناء بنيته التحتية
االقت�صادية بعد ان عانى  4عقود من
احلرمان والتهمي�ش ب�سبب الظروف
التي عا�شها العراق.
وق� ��ال :وف �ق��ا لل�سرتاتيجية ال �ت��ي مت
و� �ض �ع �ه��ا ،مت االع��ت��م��اد ع �ل��ى �إح��ال��ة
القطاع ال�سياحي اىل القطاع اخلا�ص
�إميان ًا منا ب�ضرورة تفعيل هذا القطاع
الن احلكومة وح��ده��ا غ�ير ق��ادرة على
�إمن���اء ه��ذا ال�ق�ط��اع احل �ي��وي ،وت�ضم
خطتنا �سرتاتيجية متكاملة لت�شجيع
اال�ستثمار ال�سياحي يف كرد�ستان،
ام��ا عن طريق وزارة ال�سياحة او عن
طريق هيئة اال�ستثمار واثمر �سعينا
نتائج حممودة حيث مل�سنا ،وكما �أكدت
هيئة اال�ستثمار ان ن�صف اال�ستثمار

املت�أتي اىل كرد�ستان ك��ان يف القطاع
ال�سياحي وق��د الحظنا خ�لال الأ�شهر
القليلة املا�ضية وخا�صة خالل الأعياد
ان �إقليم كرد�ستان الزال مو�ضع �إقبال
لدى العراقيني يف الو�سط واجلنوب،
ون��أم��ل زي��ادة ع��دد ال�سياح لكي يكون
داع �م��ا اق�ت���ص��ادي��ا ل�ل�إق�ل�ي��م اىل جانب
امل�صادر الأخرى.
و�أك � ��د ان اخل ��دم ��ات ال �� �س �ي��اح �ي��ة يف
�إقليم كرد�ستان مازالت دون امل�ستوى
امل�ط�ل��وب وال �ط �م��وح وي�ل��زم�ن��ا الكثري
لكي نرتقي اىل م�ستوى الدول الأخرى
من حيث النظافة وهذا يتطلب �إر�ساء
توعية وثقافة �سياحية� ،إ��ض��اف��ة اىل
ال��وع��ي ال�سياحي ال��ذي ه��و الأ�سا�س
لإمن��اء العملية ال�سياحية حيث يجب
ان يتوفر لدى مواطني �إقليم كرد�ستان
قبل غريهم ال��وع��ي ب�أهمية االرتقاء
بهذا القطاع و�ضرورة زيادة االهتمام
بنظافة البيئة واملحيط الذي يع�شيون
ف�ي��ه الن ن�ه��و���ض ه ��ذا ال �ق �ط��اع عملية
تكاملية بدءا بالوزارة وانتهاء بالفرد
وتتم ه��ذه التوعية عن طريق الإعالم
وعقد ندوات .كما ان ملنظمات املجتمع
امل ��دين دورا مهما يف ه ��ذا اجلانب،
لذا يجب �أن يلعب الكل دوره يف هذا
املجال ،هذا من جهة ومن جهة �أخرى
ه �ن��اك ف�ئ��ة �أخ���رى ي�ج��ب توعيتها يف
املجال ال�سياحي وهم العاملون يف هذا
القطاع وه��ذا ما نعمل عليه من خالل
فتح معاهد ودورات توعوية والتوا�صل
م�ع�ه��م ال��س�ت�ي�ع��اب امل �ع��اي�ير الدولية،
الن ال�سياحة كما تعلمون �صناعة لها
�أ�س�سها ومعايريها ومقايي�سها اذا ما
�أردنا النهو�ض بها وتطويرها.
ودع � ��ا اىل �� �ض���رورة االع� �ت� �م ��اد على
اخلربات الأجنبية يف املجال ال�سياحي
ك ��ون خ�برات �ن��ا امل�ح�ل�ي��ة ق�ل�ي�ل��ة وغري

جممع �ستار�س ال�سياحي
ن��ا��ض�ج��ة واال� �س �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا يف هذا
القطاع خا�صة الدول الإقليمية� ،إ�ضافة
اىل اعتماد �أ�سلوب تناف�سي يف تعاملنا
م��ع اجل��ان��ب ال�سياحي والرتكيز على
النوعية واجلودة والأ�سعار التناف�سية
يف ذلك.

ويف حمور �آخر �أكد منرود بثيو يوحنا
وزي ��ر �سياحة الإق �ل �ي��م ع�ل��ى �ضرورة
االعتماد على تنويع القطاع ال�سياحي
يف �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان وع���دم الرتكيز
على جانب واحد وذلك باالعتماد على
ال�ث�روة ال�سياحية الغنية يف الإقليم

وت�ن��وع امل�ن��اخ امل�لائ��م ووج ��ود �أماكن
ال�شك ان ا�ستثمارها يجلب �أكرب عدد من
ال�سياح ،وع��دم الرتكيز على ال�سياحة
ال�صيفية بل العمل على تطوير ال�سياحة
ال�شتوية بتوفري �أماكن للتزلج.
واختتم الوزير كالمه بالقول� :أمامنا

ط��ري��ق ط��وي��ل ل �ك��ي ن�ن�ه����ض بالواقع
ال�سياحي يف �إقليم كرد�ستان ونحن
ما�ضون على هذا النهج.
ث��م ق��دم ن� ��وزاد ه ��ادي حم��اف��ظ �أربيل
كلمة بهذه املنا�سبة هن�أ خاللها القطاع
ال�سياحي يف كرد�ستان مبنا�سبة اليوم

ال�ع��امل��ي لل�سياحة م ��ؤك��دا ان تطوير
ال�سياحة لي�س مهمة وزارة ال�سياحة
وحدها بل على جميع الوزارات العمل
من اجل خلق �أجواء ت�ساهم يف عملية
تطوير هذا القطاع احليوي.
كما �أكد �أن �إقليم كرد�ستان كان ومازال
مكانا لإقبال ال�سياح لكن مل يتم توفري
��س�ب��ل ال��س�ت�ق�ط��اب ال���س�ي��اح الأج��ان��ب
وقال :ان حكومة �إقليم كرد�ستان وفقا
لل�سيا�سات التي ر�سمتها وفرت �أجواء
م�لائ �م��ة ل�ل���س�ي��اح��ة م ��ن ح �ي��ث توفري
الأم��ن واال��س�ت�ق��رار وت��وف�ير الكهرباء
واخلدمات ال�ضرورية وكانت احلكومة
م��وف �ق��ة يف ح �م��اي��ة ال �ق �ط��اع اخلا�ص
وهو م�صدر �آخ��ر للنجاح� ،إ�ضافة اىل
ا�ستثمار هذا القطاع.
و�أ� �ض��اف :ما ر�أي�ن��اه خ�لال �أي��ام العيد
من �إقبال مواطني الو�سط واجلنوب
على املجيء اىل كرد�ستان دليل وا�ضح
على مدى �إمكانية ا�ستقطاب اكرب عدد
م��ن املواطنني وعلينا العمل م��ن اجل
ا�ستثمار �أكرث يف هذا املجال اذا ما �أردنا
�إي�صال ال�سياحة اىل امل�ستوى املطلوب
وه ��ذا واج ��ب ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال� ��وزارات
ولي�س وزارة ال�سياحة وحدها.
ب �ع��ده��ا مت ت ��وزي ��ع ه ��داي ��ا تقديرية
ع �ل��ى ب�ع����ض امل ��راف ��ق ال���س�ي��اح�ي��ة يف
ك��رد� �س �ت��ان وج �ه��ات ك ��ان ل�ه��ا دور يف
املجال ال�سياحي يف كرد�ستان وقدمت
مقطوعات مو�سيقية و�أغان كردية.
و ح �� �ض��ر االح �ت �ف��ال �ي��ة مم �ث��ل وزارة
ال �� �س �ي��اح��ة يف احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة
وممثل جمعية املطاعم وال�ف�ن��ادق يف
كرد�ستان و�أ�صحاب املرافق ال�سياحية
يف الإقليم ،و جمع من �أهايل �شقالوه.
ومن املقرر ان تعقد وزارة �سياحة �إقليم
كرد�ستان قريبا م�ؤمترا مو�سعا بهدف
تطوير القطاع ال�سياحي.

ال�����زي ال��ن�����س��ائ��ي ال�����ك�����ردي ..ت�����ص��ام��ي��م مت����زج احل���ا����ض���ر ب��امل��ا���ض��ي
�أربيل� /سايل جودت

يتميز ال��زي الكردي بجماليته ودق��ة ت�صاميمه،
خ�صو�صا ال��زي الن�سائي ،ال��ذي يتميز ال�سيما
ال���ش��ائ��ع م�ن��ه ع�ل��ى ن �ط��اق وا� �س��ع يف اجلز�أين
ال�شرقي واجلنوبي من كرد�ستان بربيقه وملعانه
و�ألوانه ال�صارخة التي ت�سر الناظر وت�ستقطب
االنتباه حتى من م�سافات بعيدة ما جعله فريد ًا
من نوعه من بني جميع الأزياء ال�شعبية الأخرى
املعروفة لدى �شعوب العامل.
وي�ع��د ��س��وق القي�صرية يف م��دي�ن��ة �أرب �ي��ل من
الأ���س��واق ال�ت��ي ت��زخ��ر بالعديد م��ن الت�صاميم
املختلفة للزي الكردي الن�سائي ب�ألوانه اجلذابة
وموا�صفاته الفريدة من نوعها� ،أ�سوة ب�أزياء
ال�شعوب الأخ ��رى ،وح��اول��ت حداثة الت�صاميم
�إخ��راج ه��ذا ال��زي من �شرنقة الفلكلور وو�ضع
مل���س��ات ح��دي�ث��ة م�ضافة و�إج � ��راء ت�غ�ي�يرات يف
ت�صاميمه ،ب�ش�أن هذا املو�ضوع تباينت الآراء
بني من يف�ضل ال��زي ،كما ك��ان عليه يف املا�ضي
دون تغيريات جوهرية وبني من ينادي ب�ضرورة
�إ�ضفاء م�سحة ع�صرية من احلا�ضر مع االحتفاظ
بال�سمات املميزة لهذا ال��زي با�ستلهام جمالية
املا�ضي.
عن هذا املو�ضوع حدثتنا تبا حمه قائلة :هناك
الكثري من الن�ساء يف�ضلن ارتداء الزي الكردي يف
الأعياد واملنا�سبات ،كونه ميثل نوع ًا من الفلكلور
املميز للمر�أة الكردية عن غريها ،فبالن�سبة يل
�أف�ضل �شراء املالب�س الكردية بدون �أي حتديث او
تغيري يف ت�صاميمها ،و�أجدها �أجمل ،فالتغيريات
والإ�ضافات حتى لو كانت ب�سيطة� ،سوف ت�ؤثر
على هذا الفلكلور ،فاحلداثة مطلوبة ب�شرط عدم
ت�أثريها على معامل جمتمعنا الكردي.
ام��ا كالوي�ش قهار فتقول :ال��زي الكردي جميل
وج� ��ذاب ك��ون��ه يتميز بلمعانه و�أل ��وان ��ه التي
ت�سر الناظر ،ويف يومنا هذا دخلت عليه بع�ض
الإ�ضافات والتغيريات يف الت�صاميم التي زادت
باعتقادي من جماليته ،وجعلته يواكب مو�ضة
ازياء من الفلكور الكروي الع�صر ،ففي الأعياد واملنا�سبات ارغب يف الزي

احلديث ،الذي يتميز بالد�شدا�شة ال�ضيقة املف�صلة
على اجل�سد وال�شفافة بينما كانت يف ال�سابق
عري�ضة ،وفتحات يف الكمني ،القمي�ص ال�ضيق،
فهذه الإ�ضافات تظهر مفاتن املر�أة وقامتها طبقا
ل�ت�ط��ورات امل��و��ض��ة ،لهذا �أف�ضل ال��زي احلديث
الذي يظهر املر�أة ك�أنها لوحة فنية لر�سام متذوق
جمع فيها كل �أل��وان الطيف اجلذابة و�أب��دع يف
التن�سيق واملزج بينها لتظهر على هيئة موزاييك
يثري الإعجاب واالندها�ش.
وت�شري جنار قا�سم اىل ان الزي الكردي الن�سائي
وحتى ال��رج��ايل منه بقي تقريبا حمافظا على
ت�صاميمه طيلة ال�ق��رون والعقود ال�سالفة رغم
التغيري امل�ستمر يف نوعية الأقم�شة امل�ستخدمة
يف حياكتهما ،تبعا ل�ل�ت�ط��ورات احل��ا��ص�ل��ة يف
عامل الأقم�شة ،اما الآن فان االنفتاح �أ�ضفى نوع ًا
م��ن احل��داث��ة و�أدخ� ��ل �إ� �ض��اف��ات وت �غ �ي�يرات يف
الت�صاميم جعلت هذا الزي ين�سجم مع ت�صاميم
الع�صر ،وتقول :بالن�سبة يل �أف�ضل هذا النوع
من الت�صاميم فالبد من احلداثة واملواكبة لروح
الع�صر ،فهي جميلة جدا وجذابة وارتديها يف
جميع املنا�سبات والأع �ي��اد ،وه�ن��اك الكثري من
الفتيات يف�ضلن الزي احلديث الع�صري.
كناري خاك تقول :ان املو�ضة مطلوبة خ�صو�صا
للأزياء الن�سائية ،لكن لي�ست �ضرورية للأزياء
ال�شعبية التي ترمز اىل فلكلور وت��راث �شعب
ب�أكمله الن اعتماد هذه التغيريات الهائلة �سيق�ضي
على مالمح الزي الن�سوي الكردي التي ينبغي ان
نحر�ص على �إبقائها كما ورثناها من �أجدادنا ،كما
هو �ش�أن بقية ال�شعوب التي حتر�ص على �صيانة
�أ�صالة �أزيائها القومية باعتبارها جزءا من تراثها
القدمي ،واعتقد ان الت�صاميم احلديثة ال تزيد من
جماليته بل ان العامل الأ�سا�س واحلا�سم يف
ذلك هو نوع القما�ش امل�ستخدم الذي يظهر جمال
وروعة هذا الزي ،ففي كل منا�سبة ا�شرتي �أقم�شة
ذات �أل ��وان خمتلفة و�أف�صلها ح�سب الت�صميم
ال �ق��دمي دون اي ت �غ �ي�ير ،م��ع احل �ل��ي الذهبية
كالأحزمة والقبعات املطرزة باجلنيهات مع حلي

�أخ��رى ت�شبهها يف الت�صميم لكنها م�صنوعة من
املعادن املطلية بلون الذهب او الإك�س�سوارات
امل�شابهة ،فالزي الكردي الن�سائي الفلكلوري �أكرث
تعبريا وداللة على الرتاث ال�شعبي.
با�سمة ��ش��ري��ف تعمل يف جم��ال خ�ي��اط��ة الزي
الن�سائي ال �ك��ردي حت��دث��ت ق��ائ�ل��ة :م�ن��ذ خم�سة
ع�شر عاما وانا اعمل يف هذا املجال فالت�صاميم
اجلديدة تكاد تفقد هذا الزي الفلكلوري ال�شعبي
ال��ذي يرمز اىل امل��ر�أة الكردية ميزاته اخلا�صة
امل��وروث��ة عرب الأج�ي��ال كونها تغيريات �شوهت
ت�صميمه الأ��ص�ل��ي ،فالد�شدا�شة مل تعد طويلة
كما يف ال�سابق فالأكمام الطويلة التي ت�سمى
ال�ف�ق�ي��ان��ة ا��س�ت�ب��دل��ت ب ��أك �م��ام ق���ص�يرة و�ضيقة
و�أحيان ًا فيها فتحات ،كذلك القمي�ص الداخلي
وال�سرتة العلوية ،وغابت القبعات والأحزمة،
و�أ�ضافت ان ال�شابات ينجذبن اىل هذه الت�صاميم
احلديثة ،و�أحيان ًا يرغنب ب�إ�ضافات �أخرى تواكب
مو�ضة الع�صر .ام��ا بع�ض الن�سوة املتقدمات
يف ال�سن فيف�ضلن الزي الفلكلوري القدمي دون
اي �إ�ضافات ،وقد ازداد الطلب هذه االي��ام على
ه��ذا ال��زي ب��أن��واع��ه ،ب�سبب عيد الفطر وحلول
املو�سم ال�شتوي ،والكثري من الن�ساء يف�ضلن
خياطة وت�صميم املالب�س الكردية وفق الت�صاميم
املتنوعة بدال من �شرائها جاهزة ،اما عن �أ�سعارها
فمتباينة ح�سب الت�صميم ونوعية القما�ش وهناك
ما ي�صل �سعرها اىل $ 500و�أكرث.
وبهذا ال�صدد يقول كاكا فرهاد �صاحب حمل لبيع
الأقم�شة :الأقم�شة امل�ستخدمة يف خياطة الزي
الكردي الن�سائي متنوعة ومن منا�شيء خمتلفة،
وت �ت �ف��اوت �أ� �س �ع��اره��ا �أي �� �ض � ًا ح�سب النوعية،
فمث ًال الأقم�شة ال�صينية اقل �سعرا من الهندية
ذات املوا�صفات العاملية التي متتاز باجلودة
والأناقة ،ويف�ضل بع�ض الن�سوة الأقم�شة الهندية
خ�صو�صا يف الأع �ي��اد واملنا�سبات واحلفالت
والبع�ض الآخ��ر يف�ضل الأقم�شة ال�صينية كون
�أ�سعارها منا�سبة ،وب�شكل ع��ام يتزايد �إقبال
الن�ساء على �شراء الأقم�شة ب�أنواعها اخلا�صة

بالأزياء ال�شعبية ،ملا تتميز به من ملعان و�ألوان
�صارخة جتذب الناظر اليها .جوان �سعد حتدثت
قائلة� :أزي ��اء امل ��ر�أة الكردية تت�ألف يف هيئتها
االعتيادية من د�شدا�شة طويلة تغطي يف الغالب
�أخم�ص القدمني وذات كمني طويلني يرتبطان
بذيلني خمروطيني طويلني ي�سميان (فقيانة)،
وتخيط ه��ذه الد�شدا�شة من قما�ش �شفاف ذي
خيوط حريرية ناعمة امللم�س ومطرزة ب�أنواع
خمتلفة م��ن امل�ن�م�ن�م��ات واحل��را� �ش��ف املعدنية
ال�براق��ة ال�شبيهة ب�ح��را��ش��ف ال���س�م��ك ،وي�ضع
امل���ص�م��م حت��ت ال��د��ش��دا��ش��ة ال�ع��ري���ض��ة قمي�ص ًا
داخلي ًا رقيق ًا وحريري ًا ذا لون داكن وغري �شفاف
لي�صبح مبثابة خلفية عاك�سة للد�شدا�شة ال�شفافة،
م��ع العلم ان القمي�ص الداخلي ك��ان يخيط يف
ال�سابق ب�شكل وا�سع وعري�ض ،لكنه الآن �ضيق
لإظهار مفاتن القامة ،اما اجلزء العلوي فم�ؤلف
من �سرتة ق�صرية جدا بال �أكمام تخيط من نوع
خا�ص من الأقم�شة املغطاة بالنمنم ،ويف ال�شتاء
ت�ستبدل ال�سرتة الق�صرية ب�أخرى طويلة ت�صل
اىل �أ�سفل الكعبني وذات كمني طويلني وحتاك من
نف�س الأقم�شة ،يتم تن�سيق الألوان بدقة متناهية
بني ل��ون قما�ش الد�شدا�شة الرقيقة والقمي�ص
الداخلي وال�سرتة الق�صرية وال�سروال الطويل
الذي متتد �أكمامه ال�ضيقة اىل الأ�سفل ،ويف كال
النوعني من الت�صاميم �سواء القدمية او احلديثة
ه �ن��اك م�ك�م�لات حت��ر���ص امل� ��ر�أة ع�ل��ى ارتدائها
كالأحزمة الذهبية والقبعات املطرزة باجلنيهات
الذهبية (اللرية) املرتبطة ب�سل�سلة ذهبية غليظة
تتدىل من �أ�سفل الفك� ،إ�ضافة اىل �سل�سلة ذهبية
طويلة يتم ارتدا�ؤها حتمل معها قطعا ا�سطوانية
من الذهب ،وهناك من الن�ساء من ي�ستع�ضن عن
الأحزمة الذهبية والقبعات املطرزة باجلنيهات
ب�أخرى م�صنوعة من املعادن العادية املطلية بلون
الذهب ،فبالن�سبة يل ارغ��ب يف ارت��داء الأزياء
الفلكلورية ال�شعبية من دون �أي تغيريات ،كونها
�أكرث جما ًال وتعبري ًا عن القومية الكردية ،و�أحد
معامل املر�أة الكرد�ستانية.

