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اعضاء فرقة االنشاد العراقية 
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الفـنانة العـراقية تضيـفها مساء
الــيــوم اخلـمــيس مــؤسـســة انـو
لـلفـنون االدائـية وقـصر الـثقـافة
حاضرة والـفنون في البصرة 
ـــســرح الـــعــراقي عــنـــوانــهـــا(ا
جتـارب واجــتـهــادات مـا بــ الـتـقــلـيــدي واحلـداثـوي)

تقد الفنان محمود ابو العباس.
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الـفـنـان الــعـراقي يـحـيـي ثالث حـفالت في دار االوبـرا
ـسـقط في عـمـان في الـ26  من كـانـون الـسـلـطـانـيـة 

. قبل واليوم التالي االول ا
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اخملــرج الـعــراقي عــرض فـيــلـمه ( انه االمس ) مــسـاء
اضي ضمن فـعاليات مـلتقى سـينمـا الشباب االثنـ ا
الـرمــضــاني في  مــلــتــقى رضــا عــلــوان الـثــقــافي في

بغداد.
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اضي مـعرضه التـشكـيـلي اللـبـناني افـتتح االسـبـوع ا
الـسمـعي الـبصـري (شـمش) في متـحف سـرسرق في

شرق بيروت.

تتعظ من جتـاربك السابقة وتصعـد سلم النجاح بقوة
. رقم احلظ 4
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لن تتراجع فـي عملك احلالي و ستنجز مهامك و لكن
شعورك الداخلي ليس مرتاحا.
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علـيك اتخـاذ احليـطة قد تـخضع لـصعـوبات مـتتـاليـة 
واحلذر واالبتعاد عن التهور .
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تشعـر بأنك مظلوم ولكن كل شيء سـينتهي لصاحلك
.رقم احلظ 8.
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تـمر بـفـترة من الـركود وجتـد أن كل األفـكار اجلـديدة
التي خططت لها معطلة.
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حـوار مع احلـبـيب حـول مـوعـد االرتـباط  ,لـكـنه يـقدم
ادية. عدة أعذار أهمها الظروف ا
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هـني عـليك وضع خـطة طـموحـة . يوم لـتغـير واقـعك ا
السعد االربعاء.
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تــفـكــر بـرويــة بــيـنك وبــ نـفــسك عن وســائل إجنـاح
عالقتك العاطفية .
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قـد تضـطر أو تـفكـر في البـحث عن عمـل جديد  ,يوم
السعد الثالثاء.
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سـيـدلك قـلـبك وعـقـلك عـلى مـا يـجب الـقـيـام به بـشأن
مشكلة مع الشريك.

Ë«b «

ســـيـــلــزمـك ظــرف مـــا  أن تـــطــلـب مــســـاعـــدة بــعض
األشخاص فال تخجل من ذلك .
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تـكـون أمـام أمـر عـاطـفي يـحـدد مـسـتـقـبل عالقـتك مع
احلبيب.رقم احلظ.3
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ضع اجــوبـة الــتــحــديـدات افــقــيـا
واقرأ في الـعـمـود الوسط الـكـلـمة
طلوبة: (احد اهم علماء احلديث ا

صاحب اجلامع الصحيح):
1- مصانع

2- اعمال سينمائية

3- الهي

4- قارب ملكي

5- نال

ية 6- موسيقى عا

7- راهبة
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الـــبــــســـتـــوني فـي إشـــارة إلى اسم
ســبــيـد الــذي يــعـنـي بـاالنــكــلـيــزيـة

البستوني كما في ورق اللعب.
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عـن دار بـــــابـل لالعـالم صـــــدر عـــــدد
جديـد من (دنيـا) وهي مجـلة ثـقافـية
فنيـة اجتمـاعية عـامة استـهل العدد
رئــــيـس حتــــريـــــرهـــــا زيــــد احلـــــلي
بــافــتـــتــاحــيـــة عــنــوانــهـــا ( الــلــغــة
االنــكـلــيـزيــة مــفـقــودة في جـامــعـات
امـــا مـــحـــور مـــوضــوع الـــعـــراق.!) 
الغـالف فهـو (شارع الـنـهر يـحـتضن
الذهب من جـديد!) وهـناك اسـتطالع
ــرأة الــعــراقــيـة بــعــنــوان (شــبــاب ا
وحتــقـيق ( يــغــادرهـا بــعــد الـثالثــ
بــعــنـــوان (ســمــاء االمــيــر .. ألق في
واســتــذكـر(عــالم مــحــيط الــتــحــدي)
الــشــعــر) الــشــاعــر نــزار قــبــاني في
وهـــنــــاك (يـــوم في ذكــــرى رحـــيــــله 
حـــيــاتن ) حملـــسن حـــســ .وزاويــة
(دنـــيــا الــســيــاحــة) كــانت بــعــنــوان
(فـرنـسـا والـيـابـان مـعـا عـلى ارتـفاع
ألف مـــتـــر).وفي حـــقل (رأي) هـــنــاك
بـحث عن اجــابـة لـلـتــسـاؤل الـتـالي:

ــا ارتــبـطت بــفــعـالــيـات الـعــراقــيـة لــطـا
وطقوس رُسخت في ذاكرة االجيال فكان
لـلــمـوســيـقــار روحي اخلـمــاش بـصــمـته
اخلالـده لـشـهـر رمضـان عـلى مـدى عـقود
ـــوشـــحه اخلـــالـــد (يــا آله من الـــزمــان 
الــكــون) الــذي تــرك االثـــر الــكــبــيــر لــدى
الـعــراقــيـ قــاطــبـةً  ونــتــابع في شــهـر
رمـــضـــان من كـل عـــام بل ومـــنـــذ اعـــوام
وشح االسـطـوري الذي يـتـجدد طويـلـة ا
كل عــام يــا له الـــكــون الــذي تــبــثه قــنــاة
(الـشــرقــيـة) وبــعض الــقــنـوات احملــلــيـة
وحتى الـعـربيـة مـنهـا بـعد مـدفع االفـطار
ــغــرب كـــجــزء مــهم مـن الــفــتــرة واذان ا
الدينية اخملـصصة لوقت الـفطور ماجعل
ــذكــور جـزءا مــهـمــا من ذاكـرة ـوشح ا ا
العـراقيـة خاصـة ان الـفديـو الذي يـصور
ــوشح يـــنــقــلـــنــا الى اجـــواء رمــضــان ا
احلقـيقـية والـتي كـانت حتيـاها الـعوائل
الــعــراقـــيــة في زمن اطـــلق عــلـــيه الــزمن
ــوشح حــاورنــا اجلــمــيل . ومن ذاكــرة ا
عدد مـن اعضـاء فـرقـة االنـشـاد الـعـراقـية
لنتعرف على اهميته وذكرياتهم مع فرقة
االنـشاد الـعـراقـيـة الـتي تـعـد اعـرق فـرقة
في عـمـوم الـوطن الــعـربي . عـضـو فـرقـة
ـطـرب عـبـد االنـشـاد الـعــراقـيـة الـفـنــان ا عبد الرحمن علي

التـدريسي في كلية التربية ابن الـهيثم بجامعة بغداد 
نعـاه وزير الـتعـليم العـالي والبـحث العـلمي عـبدالرزاق
ي الـــعــيــسى مــعـــربــا عن مــواســاتـه لــلــوسط االكــاد

صاب. العراقي بهذا ا
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الزواج كاثرين نويل بروزناهان).
وقــالت الــشــرطــة (إن ســبــيــد تــركت
خـطـابـا) ولـكـنـهـا رفـضت نـقـاش ما

جـــــاء فـــــيـه. وأصــــدرت
أسرة سبيد بيانا تطلب
فـــــــــــــيـه مــــــــــــراعــــــــــــاة
خـصــوصـيـتــهـا بـيــنـمـا

تتعامل مع وفاتها.
وقــالت األسـرة (نــشــعـر
ـأساة باألسـى العـمـيق 
الــيــوم).وأضــاف بــيــان
األســـــرة (نـــــحـب كـــــيت
ونفتقدها للغاية. نطلب
احـتـرام خــصـوصـيـتـنـا
وحزننـا في هذه الـفترة

العصيبة).
وافـتــتـحت شــركـة كـيت

سبيـد هانـدباغز
حلـــقــائب الـــيــد
أول مــتــاجــرهــا
في نــــيــــويـــورك

{ نـيـويـورك  –وكـاالت - عــثـر عـلى
مصممة األزياء األمريكية كيت سبيد
مـــــــتــــــوفــــــاة في مـــــــنــــــزلــــــهــــــا في
نــيـــويـــورك.وقـــال مـــتـــحــدث بـــاسم
نزل عـثرت على الشرطـة إن مديـرة ا
سبيد في شقتها في بارك أفينيو في
مـــانـــهــــاتن.وحتــــقق الـــشــــرطـــة في
احلـــادث الــذي يــبــدو أنـه انــتــحــار.
وأعـرب رواد عـالم األزيـاء عن األسى
لـــفـــقـــدهـــا وأثـــنـــوا عــلـى عـــمـــلـــهــا
ومـوهبـتـها.واشـار تـقريـرؤ لـلبي بي
سي ان (ســـبـــيــد الـــتي شــغـــلت في
الـــســـابق مـــنـــصب رئـــيس مـــجـــلـــة
مـــادمــــوازيـل لألزيــــاء اشــــتــــهـــرت
كــمـــصــمـــمـــة لــلـــمالبس واالحـــذيــة
واحللي ولـكن أكـثر انـتاجـها شـهرة
كان خـطهـا لإلكـسسـوارات.وشاركت
فـي تــأســـيس شـــركــة كـــيت ســبـــيــد
حلقـائب الـيـد عام  1993مع زوجـها
آندي سبـيد.وأكـدت شرطة نـيويورك
وفاة سـبـيد  55عامـا بـاسمـهـا قبل

الفجر:3.22
الظهر:12.8
غرب:7.12 ا
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قــال رسـول الــله صـلّى الــله عـلــيه وسـلّـم( مـا قـال عــبـد قطُّ إذا
أصـابه هَمّ وحَــزَن الـلــهمَّ إنّي عـبــدُك وابنُ عـبــدِك وابنُ أَمَـتِك
نـاصـيـتي بـيـدِك مـاضٍ فـيَّ حـكـمُك عَـدْل فيَّ قـضـاؤُك أسـألُك
بـكلِّ اسٍم هــو لك سـمّـيـتَ به نـفـسَـك أو أنـزلـتَه فـي كـتـابِك أو
عــلَّـمــتَه أحـدًا مِـنْ خـلــقِك أو اسـتــأثـرتَ بـه في عـلمِ الــغـيبِ
عـندَك أنْ جتعـلَ القرآنَ ربـيعَ قلـبي ونورَ صدري وجالءَ
حُـزْني وذَهـابَ هَمِّي إال أذهب الـلهُ عـز وجل هَـمَّه وأبدله
مكانَ حُزْنِه فَرَحًا قالوا: يا رسولَ اللهِ ينبغي لنا أنْ نتعلَّمَ

ن سـمعهنَّ أنْ يتعلَّمَهن). هؤالء الـكلماتِ? قال: أجلْ ينبغي 
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واحملـــتـــاجــ ويـــقـــوم بـــعض من
يسورين بأقامـة والئم للصائم ا

ـغــفـرة رمــضـان شــهــر الـرحــمــة وا
ـان والــدعــاء والـعــبـادة وفي واال
نـهـايـة رمـضـان تـقـام صالة الـعـيـد
وتـقـام ولـيـمـة يـجتـمـع فـيهـا اهـالي
الـقـريــة يـتـبــادلـون تـهـانـي الـعـيـد
كــانت ويــســود الــفــرح في الــقــريــة
اما اليوم جند البساطة في رمضان
ـقبالت انواع االكالت والـلـحـوم وا
وانـــواع (الـــشـــربت) و الـــفـــواكـــة
واحلـلــويـات وهــذا له تــأثـيــر عـلى
واألكل ـعـدة وخـاصـة تـنـوع االكل ا
اتمنى لكم الصحة و بكميات كبيرة
السالمـة وصيـامـا مقـبوال وافـطارا

شهيا ان شاء الله.
` »'Í—u³ - بغداد U  bL×
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الــشــاعــر االردني اســتــضــافه (رواق) بــيت الــثــقــافــة
والـفـنـون بـعمـان في حـفل تـوقـيع جملـموعـته الـشـعـرية
اجلديـدة (سـأمضي إلى الـعـدم) الصـادرة عن الـهيـئة

صرية العامة للكتاب. ا
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الــرحــمن عــلي قـــال ( لــقــد انــتــمــيت الى
الفرقة العـريقه وبعد اخـتبارات مهمه من
قــبل مــلــحــنــ ومـــخــتــصــ في مــطــلع
السـبعـيـنيـات وكان تـلم اسـماء مـهمه من
مــطــربـ ومــنــشــدين مـن كال اجلــنــسـ
وقدمت وقتهـا اغاني تراثـية وفولـكلورية
مــهـــمـــة وســجـــلت وســـاهـــمت في كـــافــة
ناسبات الـوطنية والـدينية وصوال الى ا
ـوشح الــعـريق الـذي يــتـجــدد كل شـهـر ا
ــلـحــنـه االســتـاذ رمــضــان يــااله الــكــون 
وسـيقـار روحي اخلـماش الـذي قدم لـنا ا
مـجــمــوعــة من الــتـواشــيح واالبــتــهـاالت
الـديـنـيـة مـنـهـا (إبـتـهـال أعـلـمت من ركب
ـحـمـد خــطـر احملـامـد الـبـراق  مـوشـح 
يعـظم  ابـتهـال أذا الـتـبست عـلى الـناس
االمور  إبتهال يومك الباسم) ولكن لعل
اشهرها ذلك الذي خصص لشهر رمضان
(ابتهـال يا إله الـكون إنـا لك صُمـنا) على
سـلم مـقــام الـعـجم وعـلـى ايـقـاع الـوحـده
وشح بسالسة الكبيرة  وقد امتاز هذا ا
رافق له وعذوبة النغم وبساطة االيقاع ا
ـوسـيـقـيــة وروحـانـيـة كـلـمـاته  اجلـمل ا
حـتى اخــذ الــنـصــيب االكــبـر فـي بـثه من
االذاعـة والــتـلــفــزيـون وعــلى مــدى ثالثـة
عـقـود مــتـتـالــيه من الـزمن الــسـبـعــيـنـات

والثـمـانـيـنات والـتـسـعيـنـات الى يـومـنا
هــذا حــيث حتــرص قــنــاتــنــا الــشــرقــيـة
وغـيــرهــا عــلى بــثه بـعــد مــدفع االفــطـار
ــثـابـة الـنـشـيـد ـغـرب واعـتـبـر  واذان ا
الـرمــضــاني الــذي يــبث يــومــيــاً  حـيث
كلـمـاته هي نـفس الكـلـمات الـتي يـرددها
الـصــائم سـاعــة االفـطــار  لـذا بــقي هـذا
وشح يتغنى به معظم العراقي خالل ا
الـشهـر الـفـضـيل حـتى يـومـنـا هـذا كذلك
وسيقار روحي اخلـماش ابتهاالً وضع ا
اخـر لـشـهـر رمـضـان  ال يـقل عـذوبـةً عن
موشح يا اله الـكون  بل انه اكـثر حـبكة
وسـيقية وصـياغاتة الـلحنية في جملهِ ا
الـــقــــويـــة  وقـــد شــــارك طالب مــــعـــهـــد
وسـيقـيـة بهـذا االبتـهال في الدراسـات ا
ـهرجـانات الـديـنيـة التي اقـيمت بعض ا
في اخلارج وعـلى رأسهـا مـصر وقـد نال
ـا ــسـتــمـعــ  اسـتــحـســان جـمــهـور ا
صـنف في الــدرجـات االولى لالبــتـهـاالت
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ـطـرب عـضـو فـرقــة االنـشـاد الـعــراقـيـة ا
ـوسـيـقـار الـراحل اكـرم عـبـد الـله قــال (ا
روحي اخلماش عندما قدم وحلن ابتهال
يـا اله الـكــون انـا لك صـمـنــا الـذي كـتـبه

الـشــاعـر الــعـراقـي الـراحل عــبـد اجلــبـار
صـادر تـشـير الى ان العـاشـور وبـعض ا
الكاتب هو حـميد اخلـاقاني كان يدرك ان
ـتـلـقي لـكـفـاءة ـوشح سـيـدخل قـلــوب ا ا
احلــانه وكــلــمــاته الــتي تــدخـل الــقــلـوب
واضــيف لـه االداء اجلــمــيـل والــرائع من
قـبل فــرقـتـنــا االنـشـاد الــعـراقـيــة فـكـانت
االذاعـة تـبث عــددا قـلـيال مـن االبـنـهـاالت
ه بـعض الـشـيئ ولكن الديـنـية وهـي قد
عنـدمـا سجـلـنا االبـتـهال الـرمـضاني و
تصويره للتلفزيون اخذ حيزا واسعا من
الـبث الــتـفـزيــوني طـيــلـة شـهــر رمـضـان
ـــافـــيه من خـــشـــوع في الـــلـــحن واألداء
ـــا ـــلـــيئ بــــاالحـــســـاس واخلـــشـــوع  ا
يــتــضــمـــنه شــهــر رمـــضــان من طــاعــات
وعبـادات تـرسخ هـذا االبتـهـال في قـلوب
ـشـاهديـن وكاد يـكـون هو سـتـمـع وا ا
االوحد الذي يـذكرنا بـرمضان الى يـومنا
هذا واتذكر من قام بـاألداء اجلماعي فهم
تالثة عشـر منـشدا واثـنتا عـشرة مـنشدة
مـنـهم فـؤاد فـتـحي ورعـد حـبيـب ووحـيد
ســعـد وســهــام مــحــمــد وعــارف مـحــسن
واخرين تـخونني الـذاكرة مـنهم من رحل
ومـنـهم من غـادر الـعـراق الى بالد اخـرى
ــوشح واالغــنــيــات الــتــراثــيـة ويــبــقى ا

(جـرأة الــفـتـاة وقـاحــة ام شـجـاعـة?)
وفي دنــيــا الــتــاريخ هــنــاك تــعــريف
لك االشوري آشوربـانيبال كتبـة ا
وفي حـقل (من الـذاكـرة الـريـاضـيـة )
هنـاك الـعنـوان الـتالي (كـيف احـتفل
الكم مـحـمـدعـلي الـعـراقـيـ بـفـوز ا

كالي).
وضم الــعــدد اعــمــدة ومــقــاالت عــدة
ـانـيـة ) مـنـهـا (نـوريـة غالف جملـلـة ا
لنعيم عـعبد مهلـهل و (تنابل) حملمد
واطن ) خـلـيل كيـطـان و (صـحـافـة ا
لطارق حسـ الهاشمي و(حسن في
الــعـــيــد ) لـــهــادي حـــسن عــلـــيــوي
ـظـهـر مـحـمد ـغتـرب)  و(الـرغـيف ا
صالح  و(الـصـحفـي اجملهـول الذي
صـــنع الـف بــاء) لـــعـــبــدالـــلـــطــيف
الـــســـعـــدون و ( بـــغـــداد وقـــســوة
االعـــصــــر) لـــســــعـــاد اجلــــزائـــري
(دعـــايـــات انـــتـــخـــابـــيـــة تـــثـــيـــر
الـسـخـريـة) لـكـرم نـعـمـة و (حـائط

مبكى العجائز ) لطه جزاع.
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الرئـيس التونـسي السابق اصدر كـتابا جديـدا بعنوان
سـامرات (شعـراء بال حـدود) تضـمن مـجمـوعـة من ا

الرمضانية الشعرية البعيدة عن فضاء السياسة. 

ـشــهـور نـعـتـه االوسـاط االعالمـيـة ـصـري ا االذاعـي ا
لرحيله عن 93 عاما من العمر.

ا يوجد ور ويعلن عنه في االذاعـة
فـي الـــــقـــــريـــــة (راديـــــو واحــــد) او
اليــوجـد ويــتـم االفـطــار عن طــريق
مــخــفــر الــشــرطــة الــذين يــقــومــون
(وهذا ـديـنـة بـاالتـصـال هـاتـفـيـا بـا
الهـاتف الـوحيـد في الـقريـة) وعـند
اعالن االفـــطــــار يـــقـــوم الـــشـــرطي
ـرفـوع فـوق اخملـفر ا بـتنـزيل الـعـلم
وهـي داللـــــــة عـــــــلـى دخـــــــول وقت
ــشـهــد الـرمــضــاني فـيه االفـطــار ا
ــســحــراتي الــذي يــقــوم بــايــقـاظ ا
ــــــعـــــروف االهــــــالـي بـــــصــــــوتـه ا
واحلـــكـــواتي الـــذي يـــقـــوم بـــســرد
وهـنـاك الـقـصص واحلـكــايـات لـيال
ب الـفريق وكل لعبة (احملـيبس)
وفي رمضان فريق يـترأسه شخـص
ـواد الـغذائـيـة على الـفـقراء توزع ا

شــهــر رمــضـــان من أفــضل شــهــور
السـنة في هـذا الشـهر انـزل القران
الكـر وفـيه لـيلـة الـقـدر التي هي
خـيـر من ألف شـهـر ولـهـذا الـشـهـر
ـسلـمـ قبل قدسـيـة ومكـانـة عنـدا
قدوم الشهر الفضيل يستعد الناس
واد الـغذائية ديـنة ا للتـسوق من ا
كـــالـــرز الـــبـــرغل الـــفـــاصـــولـــيـــا
(الــطــرشــانـة) احلــمص الــقـيــسي
الــتــ الــشــاي والــســكـر الــزبــيب
ـــواد الــــراشي) وبــــعـض ا الــــدبس
ـــديـــنـــة االخـــرى يـــذهــــبـــون الى ا
وهـو بـواسـطـة (الــبـاص اخلـشـبي)
توفرة في واسطة النقل الـوحيدة ا
وتــتـــوفــر لــديـــهم االلــبــان الــقـــريــة
والـبــيض وحلــوم الــدجــاج وحلـوم
واشي. تـتم مراقـبة هالل رمـضان ا
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من الـــبـــديــهـي جــدا ان شـــهـــر رمـــضــان
باالضافة الى كونه فريـضة دينية واجبة
سلم فـأن طقوسه وما يرتبط به على ا
من تقاليد أصـبحت جزءاً مهماً من االرث
الثقافي والفولكلوري للشعوب والذاكرة

الـعـراقـيـة خـاصـة الـفـلـكلـوريـة مـنـهـا في
ا لها من اصالة وصدق) . تلقي  ذاكرة ا
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ـــــطـــــرب جــــــواد مـــــحـــــسن (ان وقـــــال ا
ــوشــحـــات واالبــهــاالت الــتـي ســجــلت ا
غـالـبـيـتـهـا مـوجـوده وجـديـرة لـكن اليـتم
بـثهـا من الـفـضـائـيـات بـاسـتـثـنـاء بعض
الــفــضــائـــيــات ومن بــ مــاتـــبــثه قــنــاة
الشرقية اليوم ابـتهال يااله الكون احلان
روحي اخلـمـاش وهـو عـمـل حلـني كـبـيـر
ــا سـاهم في ويـتم بــثه اثــنـاء الــفـطــور
ـتـلـقي واتـذكـر ان من تـركـيـزه بـاعـمـاق ا
ساهم في تسجـيله الفنـانون فواد فتحي
عـبـد الــرحـمن عـلي وجـاسم الـشــيـخـلـي 
محمد ابراهـيم وباقي فرقة عامر توفيـق 
االنشاد التي كانت تمـتلك اصوات كبيرة
ـــذكـــور هــو ـــوشح ا ورائـــعه ويـــبـــقى ا
عنـوانـا لـشهـر رمـضـان بل صار الـنـشـيد
الــرمــضـــاني الــذي تـــخــشع له الـــقــلــوب
لعذوبة احلانه وعمق كلماته التي نتمنى
ان تتـكـرر بـابتـهـال اخر يـكـون امـتداد له
وماضـاعف حبه ذلك الـتـصويـر الفـديوي
الـذي يـذكـر الـعـائـلـة الـعـراقـيـة بـبـسـلـطة
العـيش واالمن واالمـان خـاصـة في شـهر

بارك ). ان رمضان ا الطاعة واال

عام 1996 ويوجـد لهـا اآلن أكثر من
300 فرع في العالم.وتعرف حقائب
ـميـز وهـو عالمة سـبيـد بـشعـارهـا ا

كيت سبيد

جواد محسن


