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رئي�س �إقليم كرد�ستان يزور مقر
االحتاد االوروبي الثالثاء املقبل
اربيل  /املدى

ي�ب��د�أ رئي�س اقليم كرد�ستان م�سعود
ب��ارزاين الثالثاء املقبل زي��ارة ر�سمية
اىل م� �ق ��ر االحت�� � ��اد االوروب� � � � ��ي يف
بروك�سل.
وق��ال بيان ع��ن بعثة �إقليم كرد�ستان
لدى االحت��اد الأوروب��ي بح�سب موقع
ال��رئ��ا� �س��ة �أن ه ��دف ال� ��زي� ��ارة بحث
ال��و� �ض��ع يف �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان ويف
العراق وتعزيز العالقات بني االحتاد
الأوروبي واالقليم.
وم��ن امل �ق��رر �أن يلتقي رئ�ي����س �إقليم
كرد�ستان خالل الزيارة املن�سق الأعلى
ل�سيا�سة الأم���ن وال��دف��اع الأوروب� ��ي
خ��اف �ي�ير � �س��والن��ا وجل��ن��ة ال �� �ش ��ؤون
اخل��ارج �ي��ة يف ال�ب�رمل ��ان الأوروب�� ��ي
لي�ستعر�ض ام��ام اللجنة التطورات
ال�سيا�سية يف ال �ع��راق والتحديات
املتوقعة يف امل�ستقبل.
يذكر �أن رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود
بارزاين بد�أ منذ �أيام جولة �أوروبية مل
يتم الإعالن عن م�ضمونها �آنذاك.

ال�سليمانية  /املدى
ح�ضر رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان الدكتور
برهم احمد �صالح وال�سيدة هريو ابراهيم �أحمد
وعدد كبري من الفنانني والكتاب واملثقفني الكرد
امل��ع��ر���ض ال��ف��وت��وغ��رايف للفنانني الأوروب��ي�ين
الذي اقيم ام�س على قاعة مبنى الأمن القدمي يف
ال�سليمانية " امنة �سورة كة" ,بعنوان (كرد�ستان

�أربيل  /املدى

م�سعود بارزاين

�أع �ل��ن م���ص��در يف وزارة �ش�ؤون
ال���ش�ه��داء وامل��ؤن�ف�ل�ين ":ان ()37
م���ش��روع� ًا تتعلق بعملية �إدخ ��ال
معلومات عن ملفات ال�شهداء يف
�أجهزة الكومبيوتر وكذلك تنظيم
ه��وي��ات ج��دي��دة ب�أ�سماء ال�شهداء
وامل ��ؤن �ف �ل�ي�ن ،وب �ط��اق��ات تعريف
ل��ذوي ال�شهداء ،اىل جانب نظام
التدرج ومراجعة رواتب ال�شهداء
عن طريق جلنة م�شرتكة يف جمل�س

وديع غزوان

يف عيون الت�أريخ).
وت�����ض��م��ن امل��ع��ر���ض ع�����ددا ك���ب�ي�را م���ن ال�صور
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة ,ال��ت��ي ج�سدت م��ع��ان��اة ال�شعب
ال��ك��ردي وم��ا تعر�ض ل��ه م��ن ا�ضطهاد وتع�سف
اب��ان النظام البعثي امل��ب��اد ,كما ج�سدت ن�ضال
وت�ضحيات ال��ك��رد وم�سرية احل��رك��ة التحررية
الكردية.

لقد نفذت م�شاريع يف ناحية (اغجلر)
بكلفة مليارين و 729مليون دينار
بع�ضها يف مرحلة التنفيذ ومنها �إن�شاء
( )20وح��دة �سكنية للموظفني بكلفة
مليار و 7ماليني دينار وكذلك تبليط
ال�شوارع بالكونكريت و�إقامة حديقتني
يف حم��ل��ت��ي (ال�����ش��ه��داء وكرد�ستان)
و�إق��ام��ة م��درج�ين بكلفة  472مليون
دينار وكذلك تبليط و تو�سيع جمموعة
ال���ط���رق وال�������ش���وارع ال��ع��ام��ة داخ���ل

ح��ذرت ا الدكتورة نارميان حمـة املخت�صة يف
علم النف�س والنا�شطة يف جمال منظمات املجتمع
امل��دين من ظاهرة البطالة بني ال�شباب داعية
اجلهات املخت�صة اىل ايجاد احللول ال�سريعة لها
وتفادي انعكا�ساتها ال�سلبية على هذه ال�شريحة
املهمة .
وقالت يف حديث ل ( املدى )  :ال�شك �إن عزوف
ال�شباب ال �ك��ردي ع��ن البحث ع��ن فر�ص اخرى
لك�سب العي�ش ك��ان له االث��ر ال�سلبي البالغ يف
هجرة االف الطلبة والكفاءات الكثرية التي بدات
تقدم خرباتها وجتاربها يف دول العامل  ,بدال
من �إن تقدمها �إىل بالدها ,وب�صراحة فان معظم
االح�صائيات والدرا�سات والبحوث التي اجريت
من قبل منظمات وجمعيات خمت�صة بعلم النف�س
نبهت اىل خماطر عدم توفر فر�ص عمل لل�شباب
 ,وهو امر طبيعي فحني يبحث ه��ؤالء ال�شباب
ع��ن ع�م��ل والي�ج��دون��ه  ,ي�ك��ون احل��ل الطبيعي

وزراء ح�ك��وم��ة �إق �ل �ي��م كرد�ستان
�ستنفذ يف ظ��ل ت�شكيلة احلكومة
اجلديدة.
و�أ�ضاف امل�صدر بح�سب .KRG
 :ان م�شاريع �أخ��رى منها �إن�شاء
ن�صب ب��أ��س�م��اء جميع امل�ؤنفلني
وف��ق اخل �ط��ط ال�سنوية وتعديل
قانون االمتيازات ل��ذوي ال�شهداء
وامل�ؤنفلني واقامة ن�صب تذكاري
لالنفال يف �أرب �ي��ل بالتن�سيق مع
املحافظة �سيتم تنفيذها �ضمن تلك

امل�شاريع.
و مت حل��د الآن ��ص��رف مبلغ �أكرث
م��ن ( )113ال��ف دوالر م�ساعدات
ل��ذوي ال�شهداء� ،أم��ا التعوي�ضات
ال �ت��ي ت�خ����ص الأ�� �ض���رار الالحقة
باملت�ضررين جراء عمليات االبادة
اجل �م��اع �ي��ة ل�ل���ش�ع��ب ال� �ك ��ردي من
قبل النظام البعثي املباد واملقدمة
ق��وائ �م �ه��ا اىل ح �ك��وم��ة ال� �ع ��راق
الفيدرايل فقد بلغت ( )8مليارات
دوالر.

م�ؤمتر لدرا�سة واقع املر�أة العراقية

الناحية ب��ط��ول  4االف م�تر و�إقامة
جمموعة �أر�صفة بكلفة مليار و 128
مليون دينار.
و�أ�ضاف احمد :بعد االنتهاء من هذه
امل�شاريع �سوف متد �شبكة من املياه
ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا ل��ك��ل م��ن��زل مو�ضحا
ان هناك م�شروع �إن�شاء ملعب بكلفة
 122مليون دي��ن��ار مت �إك��م��ال اجلدار
الرئي�سي ل��ه وق��د دخ��ل ه��ذا امل�شروع
حيز التنفيذ.

ضحـايا

دعوة الــى معاجلة البطــالـة

تقرير

در�س الطبيعة

�ش�ؤون ال�شهداء وامل�ؤنفلني ّ
تنفذ ( )37م�شروع ًا

شبـــاب

ال�سليمانية  /م�ؤيد اخلالدي

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

"كرد�ستان يف عيون الت�أريخ"معر�ض
لل�صور الفوتوغرافية

تنفيذ م�شاريع خدمية وعمرانية يف "اغجلر"
ال�سليمانية  /املدى
ت�شهد ال�سليمانية منذ �أ���ش��ه��ر حملة
تنموية ك��ب�يرة يف معظم القطاعات
خ���ا����ص���ة يف امل�������ش���اري���ع اخل��دم��ي��ة
والعمرانية ،فقد �أعلنت بلدية (اغجلر)
التابعة ملحافظة ال�سليمانية عن قيامها
بتنفيذ ع���دد م��ن امل�����ش��اري��ع اخلدمية
وال�سكنية وتبليط عدد من ال�شوارع
يف املنطقة .
وق���ال م��دي��ر البلدية �إب��راه��ي��م احمد:

كرد�ستان
Kurdistan

�أربيل /املدى

�أق��ام��ت منظمة حت��ال��ف ن�ساء الرافدين
م� ��ؤمت���را �� �ش ��ارك ف �ي��ه مم �ث �ل��و ع� ��دد من
املنظمات غري احلكومية ,بهدف النهو�ض
بواقع امل��ر�أة العراقية ,ودرا�سة و�ضعها
ومراجعة تقرير حتالف الرافدين الذي
تنتمي اليه ع��دد من املنظمات الن�سوية
يف الإق �ل �ي��م .وب �ح��ث امل� ��ؤمت ��ر ،بح�سب
� PUKmediaأو�ضاع املر�أة العراقية
و��س�ب��ل ال�ن�ه��و���ض ب��واق�ع�ه��ا ,و�أك���د على

ع��دم نيلها حقوقها رغ��م �سن الد�ستور
والقوانني اخلا�صة بها ,مع ان جمل�س
النواب االحتادي وبرملان كرد�ستان منحا
حق الكوتا مل�شاركة امل��ر�أة فيهما .جدير
ب��ال��ذك��ر ان ق��ان��ون الأح� ��وال ال�شخ�صية
 188يف  1959ينظم م���س��أل��ة ال ��زواج
وال �ط�لاق وال��و��ص�ي��ة ورع��اي��ة الأطفال،
ومت تعديل هذا القانون يف برملان �إقليم
كرد�ستان بغية مالءمته التطور احلا�صل
يف الإقليم.

ادت االمطار الغزيرة والفي�ضانات اىل تعر�ض عدد من ق�صبات
وقرى اقليم كرد�ستان اىل ا�ضرار مادية وب�شرية ج�سيمة .
المنلك اح�صاءات دقيقة عن حجم اال�ضرار واخل�سائر ولكن
اعالن حمافظ اربيل نوزاد هادي هذه املناطق منكوبة  ,وطلبه
م�ساعدات عاجلة من احلكومة االحت��ادي��ة وحكومة االقليم
ينبئان بحجم ما ا�صاب هذه املناطق  ,كما ان ت�صريح حمافظ
دهوك متر رم�ضان بت�ضرر حوايل (  ) 400عائلة يف مناطق
متفرقة من املحافظة يقرب ال�صورة اكرث للمتابع الو�ضاع
املناطق املنكوبة .
ورغم ان رئي�س حكومة االقليم الدكتور برهم احمد �صالح قد
�شكل جلنة عاجلة لتقدير حجم اال�ضرار وتقدمي امل�ساعدات
العاجلة ملواطني هذه املناطق وتخ�صي�ص ميزانية خا�صة
لهذا الغر�ض  . .نقول رغم ذلك اال ان من املهم اخذ الدرو�س
مما ح�صل والتوقف بجر�أة لتحديد م�سببات ماح�صل من
ا�ضرار ومعاجلتها كي التتكرر م�ستقبال  ,خا�صة انها مت�س
مئات العوائل الفقرية التي وج��دت نف�سها بال م��أوى و�سط
امطار و�سيول وبرد الترحم .
�صحيح ان دوال متقدمة كامريكا قد تعر�ضت ملثل هذه الكوارث
او ا�شد منها  ,ولكن اال�سباب تختلف حيث ان اعا�صري خارج
نطاق �سيطرة التكنولوجيا هناك ادت اىل ماحدث  ,ومع ذلك
كانت هنالك ا�صوات حملت امل�س�ؤولية جهات معينة وطالبت
مبحا�سبتها .
النريد ان ن�ستبق االح��داث ونحمل جهة ما م�س�ؤولية ذلك،
غري ان من حقنا ومن اجل العوائل التي تكبدت هذه املعاناة
واخل�سائر التي و�صلت حد موت بع�ض افرادها  ,ان المتر
هذه احلادثة مرور الكرام واالكتفاء مبعاجلات �آنية �سريعة
مثل تقدمي امل�ساعدات  . .بل مطلوب منا وكما قلنا انفا ان ن�أخذ
العرب ون�ضع ا�صابعنا على مواقع اخللل لت�أتي معاجلاتنا
علمية و�صحيحة تتنا�سب ومقدار ما ح�صل  . .معاجلات ت�ضع
يف ح�ساباتها ن�سبا تقريبية لكميات االمطار وبناء خزانات
حلفظ مياهها واال�ستفادة منها يف موا�سم اخرى نكون بام�س
احلاجة اىل قطرات هذه املياه.
ل�سنا متخ�ص�صني يف هذا املجال فهي مهمة الدوائر املتخ�ص�صة
ب��امل��وارد املائية وح�سبنا ان نذكر اننا النلقي باللوم على
الطبيعة  . .الننا اخط�أنا  ،اذ مل نتح�سب ملثل ه��ذه االمور
يف منطقة الطبيعي فيها غزارة االمطار واكت�سا�ؤها بالثلوج
واال�ستثناء هو اجلفاف .

�صورغري من�شورة لق�صف حلبجة

ال�سليمانية  /املدى

لهم الهجرة مبختلف م�سمياتها املعروفة لدى
اجلميع.
وطلبت ان تنتبه احل�ك��وم��ة �إىل خم��اط��ر هذه
الهجرة وجت��د احل�ل��ول املنا�سبة لها م��ن خالل
التخطيط والدرا�سة والبحوث اليجاد احللول
�سواء كانت انية او بعيدة املدى .
وا�� �ض ��اف ��ت :ل �ق��د ع�م�ل�ن��ا ال �ك �ث�ير م ��ن ال� �ن ��دوات
وامل���ؤمت��رات يف ال�سليمانية ويف املحافظات
االخرى القليم كرد�ستان الي�صال �صوت ال�شباب
�إىل من يعنيهم االم��ر ونامل ان ت�ضع احلكومة
اجلديدة هذا املو�ضوع ن�صب عينيها.
وا�شارت اىل انه من اجل اجتياز هذه احلالة و
تقليل في�ضان البطالة نحتاج �إىل و�ضع جمموعة
خطط اليجاد االعمال املتنوعة وت�شجيع املنتجات
املحلية خا�صة يف قطاع الزراعة و الدواجن و
اح��داث حركة نقل جت��اري��ة والعمل على ابقاء
ر�ؤو�س االموال امل�ستثمرة داخل البالد وغريها
من املعاجلات.

5

ذك��ر رئي�س جمعية �ضحايا الق�صف الكيمياوي
حللبجة لقمان عبد القادر �أن ثالثة من م�صابي
ال�سالح الكيمياوي يف �إقليم كرد�ستان خ�ضعوا
لعمليات جراحية لزرع �شبكية العني يف �إيران.
وقال عبد القادر بح�سب (�آكانيوز) " :بعد قيام
ف��ري��ق ط�ب��ي �إي� ��راين بفح�ص ع��دد م��ن م�صابي
ال�سالح الكيمياوي تبني �أن  16من امل�صابني ميكن
�إجراء جراحة لزرع حدقات عيون لهم"  ،مو�ضح ًا
�أن " حكومة �إقليم كرد�ستان م��ن خ�لال وزارة
ال�صحة ق��ررت معاجلة �أولئك امل�صابني و�إجراء
تلك العمليات اجلراحية لهم".
و�أ��ش��ار عبد ال�ق��ادر اىل �أن "ثالثة منهم �أجريت
لهم عمليات لكن الأطباء الإيرانيني ي ��ؤدون الآن
فري�ضة احلج لذا �سيت�أخر عالج بقية امل�صابني اىل
ما بعد عودتهم".
يذكر �أن نتائج الفحو�صات التي �أجراها الفريق
الطبي الإي���راين و�صلت اىل اقليم كرد�ستان ،
وبح�سب تلك البيانات ف�إن حياة  90من امل�صابني
"يف خطر" و"يجب عالجهم ب�سرعة".
ويبني �إح�صاء جلمعية �ضحايا الق�صف الكيمياوي

�شهداء حلبجة

حللبجة �أن هناك  960م�صابا بال�سالح الكيمياوي
يف �إقليم كرد�ستان غري م�سجلني اىل الآن.
من جانب �آخر �أ�ضافت مديرية الثقافة والفن يف
مدينة حلبجة التابعة ملحافظة ال�سليمانية باقليم
كرد�ستان � 13صورة جديدة غري من�شورة لق�صف
حلبجة بال�سالح الكيمياوي اىل ن�صب حلبجة
التذكاري.
وقال مدير ن�صب حلبجة �سرخيل غفار � :إن "مدير
م��دي��ري��ة الثقافة وال �ف��ن يف حلبجة ق��دم لنا 13
�صورة غري من�شورة للق�صف الكيمياوي للمدينة"
 ،م�ضيف ًا بح�سب (�أكانيوز) � :إن "ال�صور التقطت
يف ي��وم الق�صف ال�ك�ي�م�ي��اوي حللبجة وحتكي
ت�ف��ا��ص�ي��ل احل� ��دث ،و��س�ي�ت��م ع��ر��ض�ه��ا يف ن�صب
حلبجة".
م��ن جانبه ق��ال م��دي��ر الثقافة وال�ف��ن يف حلبجة
�إبراهيم هوراماين � :إن "تلك ال�صور التقطت من
قبل جندي �إي��راين يف � 16آذار  1988من داخل
حلبجة"  ،م�شري ًا اىل �أن "ذلك اجل�ن��دي يقطن
مدينة قزوين الإيرانية حاليا ،وقد ت�سلمت ال�صور
عن طريق �صديق ،وقد قدمتها اليوم �إىل ن�صب
حلبجة".

منه الرتكي وااليراين وال�صيني

جت�����ارة ال�����س��ج��اد ت���زده���ر يف رب������وع ك��رد���س��ت��ان
اربيل�/سايل جودت

مع قرب حلول ال�شتاء يزداد اقبال مرتادي
اال� �س��واق يف اقليم كرد�ستان على �شراء
ال�سجاد ال�صناعي  ,حيث ازده��ر ت جتارة
ال�سجاد ال�صيني والرتكي وااليراين و حتى
املاليزي ب�شكل خا�ص يف ا�سواق اربيل وبات
يلفت النظر خا�صة ملحبيه ومقتنيه لتميزه
بالنقو�ش الرباقة والت�صاميم الهند�سية التي
دخلت يف عامل �صناعة ال�سجاد  .بالقرب من
قلعة اربيل التاريخية انت�شرت حمال عديدة
لبيع انواع ال�سجاد ال�صناعي  ,الذي ا�صبح
ي�ضاهي ال �ي��دوي ذا ال���ش�ه��رة ال�ع��ال�ي��ة يف
اربيل.
وب�شكل عام فان ال�سجاد ي�شكل قطعة زخرفية
مهمّة وخ�صو�صا اذا م��ا اخ�ت�يرت النوعية
اجليدة التي تتنا�سب و الطابع العام للمنزل،
ويتميز املجتمع الكردي عن غريه بالتحديث
وال�ت�ج��دي��د واخ�ت�ي��ار االف���ض��ل واالج �م��ل ,و
هذا جزء مما �سخرته الطبيعة الكرد�ستانية
اخلالبة لهم.
يف جولة ا�ستطالعية ال��س��واق اربيل لبيع
ال�سجاد تالحظ االقبال املتزايد على �شراء
ال�صناعي ب��دال م��ن ال�ي��دوي او الكال�سيكي
رمب��ا النخفا�ض �سعره قيا�سا اىل االن��واع
االخ ��رى او خلفة وزن��ه .ه��ذا م��ا �سنحاول
معرفته م��ن خ�لال ا�ستقراء اراء مواطنني
من خمتلف �شرائح املجتمع الكردي  ,حيث
حدثنا اوال ربني احمد (موظف ) قائال  :مع
بداية ال�شهر احلايل من كل عام ابد�أ ب�شراء
وبيع ال�سجاد فاقوم ببيع القدمي يف �سوق
الهرج ال��ذي ن�سميه ه��اراج من اج��ل �شراء
االح ��دث  ,فال�سجاد او امل��وك�ي��ت ازده��رت
جتارته كثريا وتو�سعت يف االقليم با�شكال
م�ت�ن��وع��ة وت���ص��ام�ي��م ح��دي �ث��ة تتما�شى مع
خمتلف االذواق واال�ساليب  ,فبالن�سبة يل
اف�ضل ال�سجاد امل�ستورد املاليزي ,و الرتكي
ال��ذي يتميز بجماليته ,ا�ضافة اىل ا�سعاره
املنا�سبة .
رفل خو�شناو موظفة تقول  :يف هذه الفرتة
 ,عندما ي�شتد الربد ابد�أ ب�شراء ال�سجاد او
املوكيت  ,حيث تعر�ض ان��واع جميلة جدا
وت�صاميم خمتلفة جتذب الناظر و جتعلني
احتار يف اختيار االجمل  ,ويعرف اجلميع
ان ال�سجاد ي�ضيف جمالية للمنزل يف ف�صل
ال�شتاء لذا فقد اعتدت ان انتظر عر�ض املزيد
م��ن ان��واع ال�سجاد الختيار االج�م��ل منها .

وت�ضيف  :لقد ازده��رت جت��ارة ال�سجاد يف
اربيل  ,وازداد عدد املحال التي تبيعه و مل
تقت�صر على �سوق القلعة فقط بل انت�شرت يف
اغلب ا�سواق املحافظة  ,ممايدل على االقبال
املتزايد على هذا النوع من ال�سجاد خ�صو�صا
الرتكي  ,ال�صيني وغري هما  ,كما ان ا�سعاره
منا�سبة لي�س قيا�سا اىل ال�سجاد اليدوي
فح�سب ب��ل حتى اق��ل م��ن ا�سعار املوكيت ,
وانا اف�ضل ال�سجاد ال�صيني حيث افرت�شه
يف �صالة اال�ستقبال للمنزل ,امااملوكيت
فب�سبب حتمله ومقاومته لال�ستهالك افرت�شه
يف املطبخ .
وتعزو �سريين هريم حمامية رغبتها باقتناء
ال�سجاد ال�صناعي امل���س�ت��ورد اىل ا�شكاله
املختلفة واجلميلة فتقول  :ارغب يف اقتناء
ال���س�ج��اد امل���س�ت��ورد خ�صو�صا ال�صيني ,
فت�صاميمه تتوزع على ا�شكا ل خمتلفة عن
التقليدية  ,كما انه يتميز با�شكاله الهند�سية
املواكبة لروح الع�صر .فهناك منها ما ي�شبه
الثيل بخيوطه ال �ب��ارزة وك��ان��ك يف حديقة
ذات ح�شائ�ش �صغرية وكثيفة  ,من�سقة على
�شكل ت�صاميم تكون دائرية او بي�ضوية تزين
ار�ضية املنزل وت�شري اىل ان ال�سجاد ي�شكل
عن�صرا رئي�سيا يف الديكور  ,ا�ضافة اىل
انه ي�ؤمن ال��دفء وي�برز فخامة املفرو�شات
وجماليتها  ,مع ا�شاعة جو من الراحة وانها
اعتادت التجديد كل عام او عامني حيث تقوم
ببيع ال�سجاد القدمي و�شراء انواع جديدة.
وي �ب��دو ان ه��ذا م��ا اع �ت��ادت عليه العوائل
الكرد�ستانية .
وحتدثت ني�شتمان ده��ام ( مدر�سة ) قائلة
 :اب�ح��ث دائ �م��ا ع��ن ال�سجاد خفيف ال��وزن
فتنظيفه يف نهاية مو�سم ال�شتاء �سهل ,
وع��ادة ما اب��د�أ بتبديل �سجاد املنزل كل عام
خ�صو�صا غرفة اال�ستقبال كونها امام الناظر
اوالزائر مبا�شرة وافرت�ش ال�سجاد القدمي
يف الغرف االخ��رى من املنزل  ,وب�صراحة
ف��ان جميع االن ��واع املعرو�ضة ج��ذاب��ة جدا
ومرغوب بها  ,وا�سعارها منا�سبة واقل كلفة
ا�سعار ال�سجاد االيراين خ�صو�صا الكا�شان
والتربيز.
اما جوان قا�سم ( ربة بيت ) فتقول :تزدحم
هذه االيام اال�سواق بالنا�س  ,ب�سبب االقبال
امل�ت��زاي��د على ��ش��راء ال�سجاد او املوكيت ,
وان املجتمع الكردي يرغب كثريا بالتجديد
والتحديث  ,وا�سواق اربيل تزخر بالعديد

م��ن ان���واع ال���س�ج��اد وامل��وك �ي��ت ب�ع��دم��ا كان
منت�شرا ف�ي�ه��ا��س��اب�ق��ا امل��وك �ي��ت التقليدي
بت�صميمه و�صناعته الب�سيطة  ,وبالن�سبة
يل اف�ضل املوكيت لكن ا�سعاره ب��د�أت تزداد
وق��د ي�صل �سعر النوعية اجل�ي��دة الرتكية
اىل  $ 20للمرت الواحد� ,إىل جانب �سجاد
الأر���ض .وتوا�صل ج��وان حديثها بالت�أكيد
ع�ل��ى � �ض��رورة ع��دم اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن القطع
ال�صغرية فتقول :ميكن اال�ستفادة من هذه
القطع لتزيني ج��دران املنزل لت�شكل لوحات
فنية ت�أ�سر العني او و�ضعها يف مدخل املنزل
مبختلف االنواع والقيا�سات واال�شكال .
اما ديار عبدالله كا�سب فيقول :اعمل باالجرة
اليومية و احاول جمع مبلغ ي�ساعدين على
�شراء احتياجات ف�صل ال�شتاء  ,ف�أ�شرتي
امل��وك�ي��ت ذا النوعية الرخي�صة وال�سجاد
امل�ستعمل فهو ارخ ����ص ك�ث�يرا م��ن اجلديد

 ,واح �ي��ان��ا امل�ستعمل ي �ك��ون نظيفا وغري
م�ستهلك كثريا  ,اما عن االن��واع املعرو�ضة
يف اال� �س��واق فجميلة وب��راق��ة وت�صاميمها
حديثة لكن ا�سعارها مرتفعة ج��دا بالن�سبة
يل وامل�صنعة حمليا منها تفوق ا�سعارها
اخليال.
هجار كوفن احد باعة ( الدوارة ) كما يطلق
عليهم والذين ي�شرتون القدمي من ال�سجاد
واملوكيت يقول  :ابد�أ ب�شراء ال�سجاد القدمي
نهاية املو�سم ال�شتوي من املنازل  ,ثم احاول
معاجلة التالف مع التنظيف ليظهر رونقه.
وع�ن��د اق�ت�راب ح�ل��ول ف�صل ال���ش�ت��اء ابيعه
للنا�س  .وا� �ض��اف :ت�صادفني نوعيات من
ال�سجاد االيراين والقوقازي احاول جتديدها
النها ذات قيمة وغالية الثمن ويرغب بع�ض
الزبائن باقتناء مثل هذه االنواع الكال�سيكية
و احيانا ابيع هذه النوعية من ال�سجاد ملحال

متخ�ص�صة ,اما بقية االنواع القدمية فاغلب
زبائنها من الطبقات الفقرية حيث ترتاوح
ا��س�ع��اره��ا ب�ي�ن  10االف دي �ن��ار و 25الفا
وهناك ما ي�صل �سعرها اىل  80الفا ,ويزداد
اق�ب��ال النا�س ه��ذه االي��ام اىل نهاية ال�شهر
اجلاري على �شراء ال�سجاد واملوكيت �سواء
كان جديدا ام م�ستعمال.
كاكا �سركوت برزجني احد ا�صحاب حمال بيع
االنواع املختلفة من ال�سجاد يقول :من �أ�شهر
�أنواع ال�سجاد الإيراين الذي يتميز بجودته
و �صناعته اليدوية .وي�شكل ال�سجاد عن�صرا
رئي�سيا يف الديكور ،وي�ؤمن ال��دفء ويربز
فخامة املفرو�شات وجماليتها ،كما ي�ساعد
على �إ�شاعة جو من الراحة والهدوء بخف�ضه
ن�سبة ال�ضجيج وعزل ال�صوت ،ال �سيّما مع
تنوع ا�شكاله والوانه ونقو�شه التي تتما�شى
مع خمتلف االذواق والأ�ساليب.وهناك انواع

خمتلفة منها ال�شرقي والفار�سي والقوقازي
غري ان ال�سجاد الإيراين �أو العجمي من اقدم
الأن��واع ومعروف بارتفاع ا�سعاره �إذ يع ّد
من اغلى ال�سجاد ،وتت ّم حياكته بال�صوف
واحلرير والقطن وي�صل عدد عقده يف بع�ض
الأن��واع �إىل مليون عقدة ،وتعك�س نقو�شه
احل�ضارة الإيرانية.
اما ال�سجاد القوقازي في�صنع من ال�صوف
امل��ل��وّ ن ك��ال��زه��ري �أو االزرق اواالخ�ضر
�أو اال� �ص �ف��ر ،وي�ج�� ّ��س��د يف ال �غ��ال��ب رم ��وز ًا
هند�سية مثل النجوم واملربعات �أو االزهار
واحليوانات.
اما ال�سجاد املعا�صر ال�صناعي ومنه ال�صيني
ال��ذي يتميّز بغنى ال��وان��ه وحياكته املتقنة
وال�ت��ي ترتكز على ال���ص��وف ع��ايل اجل��ودة
الظاهر على �سطح ال�سجاد فم�شكلته الوحيدة،
�أنه يفقد رونقه وقيمته مع مرور الزمن.

�سجاد متنوع

وي�ؤكد �سركوت ان ال�سجاد ال�شرقي يبقى
هو االكرث جودة ملا يتميز به من �سحرخا�ص
وج��اذب��ي��ة ا� �ض��اف��ة اىل اجل � ��ودة امل�ل�ازم��ة
لل�سجاد اليدوي الكردي وااليراين الكا�شان
والتربيز .وال�شرقي ال يت�أثر بعوامل الزمن،
بل ت��زداد قيمته مع الوقت .فهو ي�صنع من
ال�صوف اخلال�ص �أو القطن واحل��ري��ر مما
يجعله �أك�ث�ر م �ق��اوم��ة ل�ل��رط��وب��ة والتلف،
ويتحدد �سعر قطعته بح�سب احلجم وجودة
احلرفية يف الت�صنيع والت�صميم .وك ّلما كان
الر�سم دقيق ًا ويحمل تفا�صيل متعدّدة وعقد ًا
ك �ث�يرة ارت �ف �ع��ت قيمته امل��ادي��ة واجلمالية
�أي�ضا .وهناك نوع من ال�سجاد الرتكي يتميز
بالوانه الزاهية واجلميلة وطابعه الزخريف
الإ� �س�لام��ي م��ع بع�ض ال�ك�ت��اب��ات باحلروف
العثمانية ويعترب من افخم الأنواع عامليا �إذ
مق�صبة
يحاك من احلرير الذي يزيّن بخطوط ّ
وذهبية .وا��ض��اف :ان اقبال النا�س يزداد
يف ه��ذا املو�سم حيث يتم عر�ض املزيد من
انواع ال�سجاد واملوكيت بت�صاميم ونقو�ش
خمتلفة وبا�سعار متباينة  ,وهناك من يرغب
من املواطنني باملتانة والنوعية واال�صالة
مهما ك��ان الثمن  ,وهناك من يهمه ال�شكل
واملظهر وقلة ال�سعر .
وي �� �ش�ير اىل ان االن� � ��واع ال��رخ �ي �� �ص��ة من
ال�سجاد ممكن ان تدوم لفرتة اطول اذا متت
املحافظة عليها واالعتناء بها  ,بابعادها عن
املدخل الرئي�سي للمنزل كي الت�صبح ما�سحة
لالحذية وتفقد رونقها .وم��ن االف�ضل خلع
االحذية عند دخ��ول املنزل وه��ذه من عادات
املجتمع ال�ك��ردي املعروفة  ,كما يجب عدم
ا�ستخدام ال�سجاد �صيفا و�شتاء  ,وعدم غ�سله
خ�لال اال�شهر االوىل من �شرائه بل ين�صح
بغ�سله ك��ل  6ا�شهر واالب�ت�ع��اد ق��در الإمكان
عن ا�ستعمال الفر�شاة القا�سية خ�شية الت�أثري
على لونه ووبره ،مع �ضرورة تهويته دوري ًا
وعدم �ضربه جتنب ًا لإتالف خيوطهّ .
وينظف
ال�سجاد تنظيف ًا ك��ام� ً
ّ
ويف�ضل
لا ك��ل �سنتني
عندها اال�ستعانة بال�شركات املتخ�ص�صة يف
تنظيف ال�سجاد التي ت�ستخدم جهاز ًا ا�شبه
مبكن�ستني يعمل بطريقة البخار وال�ضغط
دون احل��اج��ة �إىل ا�ستعمال امل�ساحيق �أو
الفر�شاة للمحافظة قدر امل�ستطاع على وبره
وملعانه من التلف ،على ان يع ّر�ض حلرارة
ال�شم�س مدّة معينة لإزالة الرطوبة منه قبل
تخزينه من �سنة لأخرى.

