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محمد درويش علي

تسعـى الفرقـة القوميـة للفنون
الــشعـبـيـــة، مـنـــذ تـــأسـيــسهـــا يف
الـعـــــــام 1971 حــتـــــــى االن الـــــــى
تـقــــــــــدمي الـــتــــــــــراث الـــــــشـعـــبـــي
الـعــــــــراقـــي، بــــــــاسـلــــــــوب ممـــتـع
وجـمـيل، الـــى جـمهـــورهـــا. ولـم
يقـتصـر دور الفـرقـة علـى تقـدمي هـذا التـراث
الــشعـبـي، داخل العـــراق فقـط، وامنــا قــدمـت
فعــــالـيـــــاتهــــا يف الــــوطــن العــــربــي والعــــالـم،
مستثمرة املهـرجانات والدعـوات املوجهة لها،
يف التعـريف بـالتـراث الشـعبي العـراقي. ومن
شــاهــد فعـــاليــات هــذه الفــرقــة، يـــدرك جيــداً
املغـــزى احلقـيقـي لـتـــوجهـــاتهـــا وخـــدمـــاتهـــا
اجللـيلــة، لـكل مــا ميـت بـصلـــة بهــذا الـتــراث
العـريق. والعـروض الـتي قــدمتهـا الفـرقـة يف
اسبوع املـدى الثقـايف، يف هه وليـر، كانـت خير
شـاهـد علـى مــا ذهبنـا الـيه. ولم يـأت كل هـذا
اعـتـبــــاطــــاً، وامنــــا جــــاء بــــاخـالص وتفــــانـي
القـــائمـني علـيهــا، فــؤاد ذنــون مــديــر الفــرقــة
ومــــــــــــصـــــــــمـــــــــــم
الرقصات الذي
يــــــعـــــــــــــــــمــــــل يف
الفــــرقــــة مـنــــذ
تــــــــأســـيــــــسـهــــــــا،
وهنـاء عبـد اهلل
راقصـة الفـرقـة
االولـــــــــى الـــتـــي
انـــــضـــمـــت هـــي
االخـــــــرى الـــــــى
الفــــرقــــة مـنــــذ
تــــــــأســـيــــــسـهــــــــا،
ـــــــــــــريــــــــــــــة وصـــــب
ابــــراهـيـم الـتـي
انـــــضـــمـــت هـــي
االخـــــــرى الـــــــى
الفــــرقــــة مـنــــذ
الــعــــــــــــــــام 1979
وهــــــــي تــعــــــــمــل
بـجـــــــــد حـــتـــــــــى
االن، وكـــــــــذلــك
مطـرب الفـرقـة
الفـنـــــان سعــــد االعــظـمـي الـــــذي بقـي وفـيــــاً

للفرقة لم يغادرها.
امــــا الفـنـــانــــة امل خــضـيـــر بـــرغــم شهــــرتهـــا
واهـميتها يف خريطة االغنية العراقية، فانها
متـواصلة ووفيـة لفرقتهـا، تقدم اغنيـاتها مع

فعاليات الفرقة.
حتى الـراقصـات اجلدد، اللـواتي انتـسنب الى
الفـرقـة لــديهن اصـرار علــى التــواصل معهـا.
وكـانت لنـا فرصـة اللـقاء بـالسـيد فـؤاد ذنون،
وهنـاء عبـد اهلل، وصبـرية ابـراهيم، واحلـديث
عـن الفــرقـــة، فكــان حـب الفــرقــة وخــدمـتهــا

واضحاً يف كالمهم.
اما الراقصـون يف الفرقة، فيـنطبق عليهم ما

قلناه عن زميالتهم الراقصات .
اذاً علـينــا ان نـــدعم هــذه الفــرقـــة، بكل أنــواع
الـــــدعــم، لــتــتـــــواصـل مع جـــمهـــــورهـــــا عــبـــــر
فعـــالـيــــاتهــــا، ولكـي يـبقـــى الـتــــراث العـــراقـي

قائماً.
وان منـــــــد يـــــــد احملــبـــــــة لـهـــــــؤالء األعــــضـــــــاء
اخمللــصـني الــــذيـن قــضــــوا أكـثــــر مـن نـــصف
اعمـارهم، يف خـدمة الفـرقة. امـا اهمـال هذه
الفـرقـة، فهــو اهمــال لتــراثنـا الـشعـبي الـذي

نعتز به كثيراً. 
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الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد/ محمد راضي

عمودي 

إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

الفرقة القومية 
للفنــــون الشعبــية 

.1 مطرب سوري معروف. شعوب.
.2 حرف + دولة افريقية. يحترم )م(.

.3 مساندة. املصرف )م(.
.4 الصعب )م(. أشمل )م(.

.5 احد احياء بغداد )م(. تدخل )م(.
.6 عبــوة كـبيــرة حلفـظ الـســوائل )م(.

اعلى مرجعية دينية للمسيحيني.
.7 خاصتي )م(. احد االبراج.

.8 مــــــؤلـف القـــصــــــائــــــد. مــــــا يـــضـعه
االعــــــراب فــــــوق رؤوسهــم  )م(. نــــصف

شارع.
.9 صعـوبـة النـوم. ممـثل مصـري لقّب

بوحش الشاشة )راحل(.
.10 دياناته او مبادئه )م(.

.11 مــــــا جنلـــــس علـــيهــــــا )م(. عـــملــــــة
عربية.

.12 ضميـر مـتصل. احـد الـشهـور )م(.
دولـة افــريقيـة.                                 

ـ

.7 أُضيء )م(. اصدار االمر.
.8 احد االلوان )م(. رتبة عسكرية.

.9 نـــافـيـــة. احـــد االنـبـيـــاء )ص( )م(. طعـم
الذع )م(.

.10 احــدى صفــات القـــرآن الكــرمي. إحــدى
دول امريكا الالتينية )م(.

.11 كثير )م(. من الطيور. للتفسير.
.12 وحدة قياس مسافة. املعتقدات )م(.

 .1 ممثل عراقي قدير.
.2 عكس اشترى. احدى القارات )م(.

.3 الساكن الدائم. )أعاق( مبعثرة.

.4 نصف حكيم. محسنني. طريق.
.5 يف الـــــوجه. الــــرز قــبل احلــصـــــاد. قفــــاك

)مبعثرة(.
.6 نـاد ريـاضي عـراقي )م(. تـشكيل عـسكـري

متحرك.

وان مند يد
احملبة لهؤالء

األعضاء
اخمللصني الذين

قضوا أكثر من
نصف اعمارهم،

يف خدمة
الفرقة. اما
اهمال هذه

الفرقة، فهو
اهمال لتراثنا
الشعبي الذي
نعتز به كثيراً. 

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

ال تـشغل بـالك بـاملـستقبـل البعيـد النه يجعـلك تكبـر قبل
االوان. عـش حـاضـرك ومتـتع به فـكل شيء يف وقـته حلـو.

اخالصك للبيت ال غبار عليه. 

لن تكون لـديك أية صعوبـة مادية. ستـستكشف يف نفسك
دوافـع تــــظـهـــــــر فـجـــــــأة لــتـحـــــســني تـقـــــــدمـك الـفـكـــــــري. 

 أصــبحـت اآلن بــــأمـــس احلــــاجــــة الــــى الــتغـيـيــــر يف منــط
حياتك. فالتغـيير يعيد إليك الرغبة يف االندفاع. ال تكثر
ـمــــــــــن الــــــكـــالم بـــل األفـــعــــــــــــــــــــــــال.                              

انتـبه من عـدم اإلخالص من أحـد املعـارف ، مع أنه قـد ال
يكــون خـطيــراً و كـن واثقــاً من قــراراتك . حــاول االبـتعــاد

عن العصبية . 

ال تخـف رأسك يف الـتـــراب كـــالــنعـــامـــة فـــانـت مـن اشـجع
االبراج واكـثرهـا قدرة عـلى املـواجهـة. طمـوحك كبيـر لكن
اكتف هــذه الفتـرة مبــد رجلـيك علـى قـدر بـســاط االمل. 

انتـظــر بـشــرى سـعيــدة هــذه الـفتــرة فــأعمــالك سـتحـظــى
بـنجـــاح كـبـيـــر لــم تكـن تـتــــوقعه. احلـب لـن يغـيـب عــنك. 

عالقـتـك العـــاطفـيـــة ســتكـــون ممـيـــزة ، الــسفـــر ســيكـــون
مــشــروعـك املفــضل بحـيـث سـتـنـــدفع نحـــو أفقٍ جــديــدة
لتوسيع أعمالـك ، انتبه إلى صحتك وال جتعل كل شيء
يتـراكـم علـيك بـصــورة مفــاجئـة.                                 

حــاول ان تخفف مـن التـوتـر الـذي يـسـيطـر علـيك. ازمـة
عـــابـــرة متـــر بــسالم وفـتـــرة مـنـــاسـبـــة للقـيـــام بـــاملــشـــاريع.
عـاطفيـا، اتصل بـاحلبيب وحـاول ان تصـارحه كي ال تـندم

الحقا. 

كـن حـــذِراً فقـــد تـتـــأثـــر حـيـــاتـك العـــاطفـيـــة خـــاصـــةً يف
األسبــوع األول. قــد تـعيــد االتـصــال بــإنـســان غــاب عـنك

طويالً حيث سيجدد ثقتك باملستقبل. 

 حتـيــط نفـــسك بـــاألصـــدقـــاء وتـــأخـــذ بـــالـنـصـــائح الـتـي
يــســــدونهـــا إلــيك. فـــرصـــة ذهـبـيـــة سـتـتــــاح لك لـتـحقـيق

أحالمك. 

مكافـأة مادية جتعلـك تنطلق نحو مـشاريع جديـدة لطاملا
فكـرت بها و احلـظ الوفـير سـيتيح لـك فرصـاًٍ استثـنائـية ،
تـتغيـر حيـاتك عــاطفيـا حـسب القـرارات الـتي سـتتخـذهـا
ـلــــلـــــــــــمــــــــــــــــــــســـــــــــتــــقـــــــــــبــــل الــــقـــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــب.                   ـ

كثرة العتاب ال تنفع . و عليك نـسيان املاضي و البدء من
جــــديــــد شــــرط االســتفــــادة مـن املــــاضـي ، كـن هــــادئــــاً يف

عواطفك.. 

العدد )659(اخلميس)4( آيار2006

NO (659)Thu. (4) May

متثل الـسيـاحـة العـربيـة خـاصـة اخللـيجيـة منهـا الـى
النمسـا جتارة رابحة جلميع أصحـاب احملال التجارية
والفنـادق الكبرى حيث تبدأ العاصمة فيينا والواليات
الـنمساوية الـثماني األخرى ومع اطـاللة فصل الربيع
وانتهـاء موسـم البرد والـثلوج، اسـتعداداتـها الستـقبال
ضيــوفهـــا من الــسيــاح األجـــانب ومـن مخـتلف انحــاء

العالم. 
ويقع يف وســط العـــاصـمـــة الـنـمــســـاويـــة فـيـيـنـــا شـــارع
سيـاحي يعــرف بكيـرنـتني شتـراسه اخملـصص للـمشـاة
فقــط والــــذي تـقع فــيه احملــــال الــــشهـيـــــرة والفـنــــادق
الكـبــرى واملـتـــاحف القــريـبــة حـيـث بــدأت اسـتعــدادات

النمساويني للموسم السياحي الصيفي. 
ويقـــول احـــد اصحـــاب محـــال اجملـــوهـــرات يف الــشـــارع
السيـاحي املعروف بـكيرنتني شـتراسه ان النمـسا تقيم
مـنـــذ زمـن بعـيـــد عالقـــات جـيـــدة مع الـــدول العـــربـيـــة
مــشـيـــرا الـــى ان اصحـــاب احملـــال يحـــاولـــون اجـتـــذاب
الــســـائح العـــربـي مـن خالل تـــوفـيـــر عـمـــال يـتـكلـمـــون
العـــربيــة واضفــاء جــو عــربـي علــى املكـــان حيـث تقــدم
القهـــوة العـــربـيـــة الـــشهـيـــرة وســط انغـــام مـــوسـيقـيـــة

شرقية. 
واضـاف انه يـولـي اهتمـامـا خـاصـا بـزبـائـنه من العـرب
اخلـليجـيني الـذيـن يحبـون اقـتنـاء االحجــار الكـرميـة

النادرة التي تتميز باسعارها املرتفعة. 

تـقيـم امللكـــة اليـــزابيـث الثـــانيــة الـتي حتـتفل
هـــذا االسـبـــوع بعـيـــد مـيالدهـــا الـثـمـــانـني، يف
قــصــــر فخــم محــــاط بحـــاشـيـــة كـبـــرى حـيـث
تلتقـي سنـويــا ماليني االشخـاص، لـكن خلف
ستائـر قصر بـاكينهـام، تعيش ملكـة بريطـانيا
يف عــزلـــة وحيــاة شـبه عــاديـــة احيــانــا. ويقــول
بــــرايـن هــــوي الــــذي يـنـــشــــر هــــذا الـــشهــــر يف
بريـطانـيا كتـابا بعـنوان "حيـاة امللكة" ان "339
شخصـا يعملـون خلدمتهـا على مـدار السـاعة
و250 يـعملـون دوامـا جــزئيــا، لكـن اقل من 12
فقط هم على اتـصال مباشر ومنتظم معها".
وتــستـيقــظ امللكــة يف الـســاعــة 30:7 علــى يــد
مشـرفة غـرف تقدم لـها صينـية عليهـا فنجان
شـــاي وكــــوب حلـيـب طـــازج مــن االبقـــار الـتـي
تــرعــى يف قـصــر ويـنــدســور. ثـم تــسـتـمع الــى
البـرنـامج الـصبـاحي التـي تبثـه هيئـة االذاعـة
والـتلفـزيــون البــريطــانيــة )بي بـي سي( الـذي
يوجه فيـه الصحايف الـشهير، جـون هامفـريز،
انتقـاداته الالذعة والسـاخرة الى الـسياسيني.
وقـال هـوي الـذي قــابل امللكـة عـدة مـرات "هي
حتــب االســتــمـــــاع الـــــى هـــــذا الــبـــــرنــــــامج الن
السـياسـيني غيـر محببـني كثيـرا علـى قلبـها".
عنـد الـسـاعـة 30:9، تــستــدعي الـى صـالــونهـا
سكــرتـيــرهــا اخلــاص، سـيــر روبـن جـــانفــريـن،
الذي يكون قـد قرأ بريدهـا اخلاص، ويبحثان

تفـرض علـى اجلميـع، باسـتثنـاء البـستـانيني،
مغــادرة احلـــدائق يف تـلك الــســاعـــة. وال يحق
الحـد تــوجيـه كلمــة اليهــا، فهي حتـب البقـاء
مبفـردها الن هذا الـوقت تخصصـه للتفكير".
وكل يــوم ثالثــاء عنـد الـسـاعــة 30:18، يجـري
لقــاء بيـنهـا وبـني رئيـس الــوزراء علــى انفـراد،
وال يكشف ابـدا عما يـدور من حديث بـينهما.
ويروي براين هـوي انه "من بني رؤساء الوزراء
الـعشرة الـذين مروا يف عهـدها، تـوني بليـر هو
الوحيـد الذي الغى العديـد من هذه املواعيد.
وبعد ان اسـتاءت امللكـة كثيـرا لم يعـد يتخلف
ابــدا عن هــذه االجـتمــاعــات". وعنــد الـســاعــة
30:19، يعــود زوجهـــا دوق ادنبــره الــى القـصــر
بعـــــد ان يـكــــــون انهـــــى بـــــرنـــــامـجه اخلـــــاص.
ويـتـنـــاول الـــزوجـــان شـــرابـــا معـــا يف غـــرفهـمـــا
اخلـاصـة، وغـالبـا مـا يخـرج الـدوق مجـددا، يف
حني متـضـي اليــزابيـث الثــانيـة امــسيــاتهـا يف
صــالـــونهــا اخلــاص حـني ال يكــون لـــديهــا اي
الـــتـــــــزام. وقـــبـل خـلـــــــودهـــــــا لـلـــنـــــــوم قـــــــرابـــــــة
السـاعة00:23، حتاول حل الكلمـات املتقاطعة
وتــشــاهــد الـتلفــزيــون وهـي تـتـنـــاول العــشــاء.
ويقــــول هــــوي ان امللـكــــة "مــطـلعــــة جــــدا وقــــد
احــرجت العـديــد من رؤسـاء الـوزراء واعـضـاء
احلكــومــة مـن خالل طــرح اسـئلــة ال يعــرفــون

االجابة عليها. 

معـا يف بـرنــامج اليــوم، من اسـتقبـال لــسفيـر
جـــديـــد الـــى زيــــارات للـمــسـتـــشفـيـــات مـــرورا
بحفـالت االفتتاح .وهي اكـثر شخصيـة ملكية
يتـم تصـويـرهـا ورسمهـا، وهي تـضطـر احيـانـا
الى امـضاء وقت ال بـاس به امام رسـام، لذلك
ال ينـدهش من يف القصـر لرؤيتهـا يف الصباح
وهـي تـــضع تـــــاجهــــا ومتـــسـك بــــالــصــــوجلــــان
مـتــــوجهــــة الــــى قــــاعــــة الــــرسـم. وبـني احلـني
واآلخر، تدعـو امللكة نحو سـتة اشخاص سواء
كـــــانـــــوا مــن فــنـــــانــني او رجـــــال اعــمـــــال الـــــى
مـــشــــاركــتهــــا مــــائـــــدة الغــــداء، لـكــن يف اغلـب
االحيــان، تـتنــاول مبفــردهــا طعــامــا خفـيفــا.
وقـد تـدعــو أحيـانـا احــدى وصيفـاتهـا او احـد
ابنائها ملرافقتها. ويقول براين هوي ان تناول
الغـداء "ليـس منـاسبـة غيـر رسـميــة، ميكن ان
يـــطل ابـنــــاؤهــــا خـاللهــــا مـن الـبــــاب قـــــائلـني
"مـــرحـبـــا امـي، أميكـنـنـي االنـضـمـــام الـيك؟".
كال، يف هـذه احلـالــة، تبعـث امللكـة مع احـدهم
دعــــــوة الــــــى االمــيــــــر انــــــدرو او االمــيــــــرة آن".
وتنحني ابـنتها آن قبل ان تقـبلها، اما ابـناؤها
فـيـطـئــون رؤوسهـم ثـم يقـبلــون يــدهــا قـبل ان
يـطـبعــوا قـبلـــة علــى خــدهــا. وعـنــد الــســاعــة
30:14 تـتـمـــشـــــى امللـكــــة يف حــــدائـق القــصــــر
ومعــروف عنهـا عـشقهـا للــريف. ويقـول هـوي
اخلـبيــر يف شــؤون العــائلــة املـــالكــة "القــاعــدة

كتاب عن حياة امللكة اليزابيث
يف عيد ميالدها 

 لندن/وكاالت

ليالي االنس يف فيينا 

العرب ينافسون االوروبيني عىل التنزه يف النمسا 
فيينا /وكاالت

ومن األجــانـب املقـيمـني علــى حــد ســواء خــاصــة بعــد
الشتاء الطويل الذي تعانيه أوربا عامة وانحسار ضوء

الشمس وحرارتها لشهور طويلة من العام. 

الـصـيف حـيث تـنتـشــر االشجـار والـزهــور يف كل مكـان
مبا فيهـا اجلبال احملـيطة بـالعاصمـة. ويتشكل مـنظر
بـديع يجـذب الـيه النــاس من الـسيــاح ومن أهـل البلـد

واشـــار صـــاحـب احـــد املقـــاهـي الـنـمــســـاويـــة العـــريقـــة
الـواقعــة يف الشـارع الـسيـاحي الـى جتـربته مع الـسيـاح
العــرب واثنـى علـى مــا وصفه بكـرم وتــواضع الغـالـبيـة
مـنهـم وقــال ان الـســـائح العــربـي يخـصـص مـبلغــا مـن
"البقـشيـش " يـوازي احيـانـا سعـر مـا قــدم له من قهـوة

ومرطبات. 
واضاف ان غالبية املطاعم يف النمسا باتت توفر اكالت
مـطبـوخـة بــاللحـم احلالل اسـتجـابـة لــرغبـة الــسيـاح
العــرب الــذين تــوافــدوا بـصــورة كـبيــرة خالل الــسنــوات
القليلـة املاضـية بـعد ان تـراجعت مـستـويات الـسيـاحة

العربية باجتاه بريطانيا والواليات املتحدة. 
مـن جهته قـال مـواطن عـربي ويـدعـى "ريـاض البـاشـا "
وهـو لـبنـاني ويـديـر محال جتـاريــا وسط العـاصمـة انه
مـسرور مبـا حققتـه السيـاحة العـربيـة من ارتفـاع كبـير
خالل الـسنـوات االخيـرة والسيـما بـعد احـداث احلادي

عشر من سبتمبر. 
واضــــاف ان ارتفــــاع معــــدالت الـــسـيــــاحــــة العــــربـيــــة يف
الـنمـســا من شــانهــا ان تعـزز اهـتمـام الـنمـسـا بــالعــالم
العربي وبالتالي دعم وجـود األقليات العربية واملسلمة
يف هــذا البلـد خـاصــة وان املنـافـع التجـاريـة تـلعب دورا
بــــــارزا يف حتـــــســني فــــــرص الـــتعــــــاون والـــتفــــــاهــم بــني

اجلانبني. 
وتتميـز العاصمـة النمـساويـة فييـنا ببهـاء مظهـرها يف


