
 "let go" لمجرد يطلق

هيفاء وهبي تتسبب بأزمة 

حورية تتخذ هذا القرار ..

ياسمين صبري ودور أكشن   

وتخطللى �لكليللب 300 �ألللف م�شاهدة، خللال دقائق 
مللن طرحه، عللر �لقناة �لر�شمية ل�شعللد ملجرد مبوقع 

يوتيوب.
 let" وكان ملجرد �أعلن عن �رشوعه يف ت�شجيل �أغنية
go" فللور خروجه من �ل�شجن، ليعر بها عن مترده 

على �لقيود.
يذكللر �أن �لنيابللة �لفرن�شيللة متنللع �شعللد ملجللرد من 
مغادرة �لأر��شي �لفرن�شية، وو�فقت �لنيابة على منح 
�ل�للرش�ح �ملوؤقت ل�شعللد ملجرد مع �خل�شللوع لاإقامة 
�جلريللة �نتظللار�ً ملحاكمتلله، بعللد نحللو 6 �أ�شهر من 
�عتقاللله ب�شجن فلوري مريوجي بباري�س على خلفية 

�تهامه من فتاة فرن�شية باغت�شابها.

بعللد طرحلله �ألبوملله �جلديللد "�لر�جللل" �نتقللد �لبع�س 
�ختيار �لنجم ر�مللي �شري لأغنية بعنو�ن "�أنا بن�شى 
نف�شي" ب�شب ت�شابه حلنهللا مع �أغنية "قلت �يه؟" �لتي 
قدمتهللا هيفاء وهبي من فللرة. ووجد ر�مي نف�شه يف 
ورطللة خا�شة بعد �أن �أكد �مللحن حممد وزيري، و�لذي 
ي�للرشف على �أعمال هيفللاء، �أن ر�مي وقللع بالفعل يف 
خطللاأ كبللري ب�شملله �أغنيللة تت�شابلله مللع �أغنيللة قدمت 
مللن قبل. لكللن ت�رشيح وزيللري جعل وهبللي تتعر�س 
لنتقللاد�ت مللن جمهللور ر�مللي، �لللذي �أكللد �أن جنللاح 
�ألبوملله �لأخري "�لر�جل" جعللل �لبع�س يحاول �لتقليل 
منلله من خال �نتقاده ب�شللكل غري منطقي وغري مرر. 
مللن ناحية �أخرى، �لتزم ر�مي �ل�شمت �أمام هذ� �جلدل 

ورف�س �لتعليق.

�شافللرت �لفنانللة حوريللة فرغلللي �إىل لنللدن لإجللر�ء 
فحو�شللات طبيللة، حتللى جتد حللًا مل�شكلللة �أنفها بعد 
ف�شللل �آخر عملية خ�شعت لها على �إثللر �إ�شابتها بك�رش 

�أثناء ركوبها للخيل.
وك�شللف م�شدر مقللرب من حوريللة فرغلللي، �أنها كان 
من �ملفر�للس �أن ت�شافر منذ فرة من �لوقت �إىل لندن 
للخ�شللوع لهللذه �لفحو�شللات، �إل �إنها ف�شلللت تاأجيل 
�لأمللر حلني �لنتهاء مللن ت�شوير م�شل�شللل "�حلالة ج" 

�لذي عر�س يف �شهر رم�شان �ملا�شي.
وتعاين حورية فرغلي منذ فرة من عدم ترميم �لغرف 
�لهو�ئية باجلد�ر �لأنفي ب�شورة �شحيحة بعد �أن ته�شم 

على �إثر �شقوطها من فوق ح�شان.

تخ�شع �لفنانة �مل�رشية، يا�شمني �شري، لتدربيات 
بدنيللة مكثفللة، ��شتعللد�د�ً لت�شويللر دورهللا يف فيلللم 
"�شم�للس وقمللر"، �لذي يقللوم ببطولتلله �لفنان حممد 
عللادل �إمللام.  وقللال موؤلللف �لفيلللم حممللد نايللر، �إن 
يا�شمللني جت�شد دور�ً يغلب عليه طابع �لأك�شن، ولكنه 
�متنللع عن ذكر �أي تفا�شيل �أخرى، م�شيفًا �أن �ختيار 
�لفنانة �ل�شابة جاء لكونها �لأن�شب لل�شخ�شية، ولي�س 
��شتغاًل لنجاحها مع حممد �إمام يف فيلمهما �ل�شابق 
"جحيم يف �لهند"، �لذي ُعر�س منذ �أ�شهر عدة، وحقق 
�إيللر�د�ت مرتفعة وقت عر�شه.  و�أو�شح ناير �أنه �شيتم 
�ختيار باقي �لأبطال فور كتابة �لن�شخة �لنهائية من 
�ل�شيناريللو، و�ملقللرر �لنتهاء منه، �لأ�شبللوع �ملقبل، 

بح�شب قوله.

بعد اأ�صبوعني فقط على وفاة كلبتها �صيدرز، ا�صتيقظت النجمة العاملية جي�صكا األبا على خرب وفاة كلبتها الثانية.واأرفقت جي�صيكاال�صورة بتعليق: 
قا�صيني". اأ�صبوعني  كانا  �صيدرز.  اأختها  مع  ب�صالم  الآن  ترقد  بووي  احللوة  "فتاتنا 

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �لأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامري� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

�أعلنللت �رشكة ديزين Disney لاإعام و�لرفيه، و�ملعروفة 
�أي�شللًا با�شم �رشكللة و�لت ديللزين، عن خططها لإنهللاء �تفاق 
�لتوزيللع مع نيتفليك�س و�شحللب جميع �أفامها، على �أن تبقى 
هللذه �لأفام متاحة حتى نهاية عللام 2018، و�ختارت بدًل 
مللن ذلك �إطاق خدمتها �خلا�شة للبث �ملبا�رش للم�شتهلك يف 
وقت ما خال عام 2019 على �أن تبد�أ من �لوليات �ملتحدة 
لتتو�شللع عامليًا لحقًا، وجاء ذلك خال �إعانها عن تقريرها 

�لأخري لاأرباح.
و�رشح بوب �إيجر �لرئي�للس �لتنفيذي لل�رشكة �أن ديزين لديها 
عاقللة جيدة مللع نيتفليك�س، �إل �أنها قللررت �للجوء �إىل خيار 
�آخللر يتمثللل بنقللل �ملحتللوى �لتابع لهللا من �ملن�شللة بحيث 
Ma r  �شللوف يتم �إز�لة جميع �لأفام �لتابعة لها مبا ي�شمل
 Pixar وجميللع �لأفام �لتي تتبع �إىل ديزين وبيك�شار vel
وMarvel وLucasfilm، كمللا �أنهللا �شوف ت�شتثمر ب�شكل 
كبللري يف �لأفام و�مل�شل�شات �لتلفزيونية �حل�رشية للمن�شة 

�جلديدة.
و�أ�شافللت �ل�رشكللة �أنهللا �شللوف تطلللق خدمللة بللث منف�شلة 
خم�ش�شللة ملحتوى ESPN يف وقللت مبكر من �لعام �ملقبل 
2018، وحتتوي هذه �ملن�شة، و�لتي ت�شم حو�يل 10 �آلف 
حللدث ريا�شي �إقليمي ووطنللي ودويل كل عام، على حمتوى 
مللن MLB وNHL وMLS و�لريا�شات �جلامعية وحدث 
جر�نللد �شللام للتن�للس، وذلللك بعللد �أن 
�أ�شبحت قناة ESPN م�شدر 
قلق متز�يللد لل�رشكة ب�شبب 
تكلفتهللا �لعاليللة، بحيث 
بيللع  �إمكانيللة  تتيللح 
ب�شللكل  �لقنللاة 
�للرش  مبا
للم�شتهلكللني 

فائللدة كبللرية 
لديزين.

Eni r"  ُكرمت مطربة م�رش �لأوىل �أنغام فى �حتفال جملة
ma" �لعامليللة، و�شللط كوكبللة مللن جنللوم وفنانللى �لعامل، 
كاأح�شن مطربة عربية، فى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية م�شاء 
�أم�س �لإثنني. وظهرت �أنغام باإطالة مبهرة، كما تعود عليها 
�جلمهللور فللى جميع حفاتهللا، حيث �رتللدت ف�شتانللا ف�شي 
�للون، نال �إعجاب �لكثري من بينهم هالة �رشحان �لتى كانت 

�شمن �حل�شور.
وقالللت �أنغللام كلمتهللا �أثنللاء �حلفللل باللغللة �لعربيللة، حيث 
بللد�أت كامهللا بل"��شمحويل �تكلللم بالعربللي"، وقدمت �ل�شكر 
للقائمني على �حلفل وجلمهورها �لذى دعمها حتى حتقق كل 
هذ� �لنجللاح، ووجه �لبع�س لأنغام بع�للس �لنتقاد�ت ب�شبب 
�إلقللاء كلمتها بالعربية، حيث �أكدو� �أنه كان من �ملفر�س �أن 
تتحدث �أنغام باللغة �لإجنليزية لوجود �لعديد من �جلن�شيات 
�ملختلفة، كما �أكد �لبع�س �لآخر �أنها حتدثت بالعربية لوجود 

�لعديد من �جلاليات �لعربية.
ومللن ناحيللة �أخللرى ت�شتعللد �أنغللام لإحياء حفللل غنائى فى 
�ل�شاحللل �ل�شمللاىل عقللب عودتهللا مللن �لوليللات �ملتحللدة 
�لأمريكية، يوم 24 �أغ�شط�س �حلاىل، و�لآخر فى دبى يوم 10 

من �شهر نوفمر �ملقبل.

ديزني تسحب أفالمها 
من نيتفليكس   

تكريم أنغام فى احتفالية 
 "Enigma"

كشف قصي خولي لجمهوره؟  يسخر من هذه المطربة 
 ك�شللف �لفنان ق�شي خويل للمرة �لأوىل عللن �شورة جمعته ب�شقيقه 
عمللار، خا�شة �أنه من �لنادر �أن ي�شارك �لنجللم �ل�شوري مع متابعيه 
�شللور�ً عائليللة. ومللن خللال �لتعليق �لللذي كتبه ق�شي خللويل على 
�ل�شللورة، ك�شف �أنلله ن�رش �شورة له مع �شقيقلله لأجل عيون جمهوره 
وحمبتلله �لكبرية لهم، حيللث علق ق�شي قائًا "�أنا وخي �لغايل عمار 
بو�شتللات لعيونكللن". نالت �شللورة ق�شي خويل و�شقيقلله �لكثري من 
عامللات �لإعجللاب، و�نق�شمللت �لأر�ء بني جمهللور �لنجللم �ل�شوري، 
فهناك من ر�أى �أنه ي�شبه ق�شي �إىل حد كبري، بينما ر�أى �لفريق �لآخر 
�أنه ل وجود لأي �شبه بينهما. وجاء ن�رش ق�شي خويل ل�شورة �شقيقه 
عمللار بعللد �أ�شابيع قليلللة من ن�رشه ل�شللورة �شقيقلله �لأ�شغر، و�لذي 
�أثار �شجللة كبرية على مو�قع �لتو��شللل �لجتماعي ب�شبب و�شامته، 
مما جعللل �شقيقه يلعللن �أنه �شيغلللق ح�شاباته على مو�قللع �لتو��شل 

�لجتماعي.

�شخللر �لنجم حممد هنيدى من طلب د�ىل ح�شن موؤدية �أغنية "ركبنى 
�ملرجيحللة"، �لتللى �أحدثت �شجة منذ عللدة �أ�شابيع عنللد �إذ�عتها، �أن 
تقللوم بغنللاء �غنية فيلللم "�شعيدى فللى �جلامعة �لأمريكيللة" �جلزء 
�لثانللى، و�لللذى قد �أعلن عنلله جلمهوره منللذ �أيللام. ورد هنيدى عر 
ح�شابلله مبوقع �لتدوينات �ل�شغرية "تويللر"، على تغريدة لها تقول 
بهللا " و�أنا هغنللى �أغنيه �لفيلللم ياهنيدى"، قائا :"�إحنللا كدة نلغى 
�لفيلللم" يذكللر �أن �لفنان حممد هنيدى ��شتجللاب لطلب �لاعب �أحمد 
ح�شللام ميدو �ملدير �لفنى لو�دى دجلة، حول �ن�شمامه للجزء �لثانى 
مللن فيلملله "�شعيدى فللى �جلامعللة �لأمريكيللة". كان �أحللد جمهور 
هنيللدى وجلله �شللوؤ�ًل له قائللًا: "كللم ريتويللت وتعمل �شعيللدى فى 
�جلامعللة �لأمريكية 2" لُيجيللب هنيدى ب�شورة �شاخللرة 100 �ألف، 
لكللن �ملفاجللاأة �لتللى مل يكللن يتوقعهللا �أن �جلماهري مل تاأخللذ �لأمر 

بطريقته �ل�شاخرة.

�ملقللام �لعر�قللي هللو لللون عر�قللي مللن �لغنللاء �لقدمي 
ت�شاحبلله �لآلت �ملو�شيقية ، وهو تر�ث مو�شيقي يت�شم 
ب�شفللة �أو طبيعللة �رجتاليللة يف �لغنللاء و�لعللزف علللى 
خمتلف �ل�شامل �ملو�شيقية �لتقليدية بطريقة م�شبوطة 
، هللذ� من كللون �ملنا�شبة دنيوية ، �مللا �ذ� كانت دينية 
فيقث�للرش علللى ��شتخللد�م �جلللزء �لغنائللى بللدون �آلت 
و�لتو��شيللح  و�لتهاليللل  �ملولللد  يف  كمللا  مو�شيقيللة 
و�لتحميد ، و�ملقام �لعر�قي قريب �ل�شبه بكل من �ملقام 
�لذربيجللاين و�لرديللف �لإير�ين ويقللرب �ي�شا ببع�س 
�ل�شفللات مللن �ملقللام �لطاجيكللي و�لوزبكللي ولكنلله 
يختلف عن كل هذه �ملقامات ب�شفات �خرى ، �ن �ملقام 
�لعر�قللي يقت�رش وجوده يف �لعر�ق فقط وهو ميثل �لفن 
�لغنائي �خلا�س بال�شفافللة �ملو�شيقية �حل�رشية ملدن 
�لعللر�ق ، وقد برز وب�شللورة ملمو�شه يف بغللد�د وتليها 
كل مللن كركللوك و�ملو�شل ، ومن �بللرز �ل�شامل �لنغمية 
�مل�شركللة بللني �لعامل �لعربللي و�ل�شامي هللي �لر�شت 
و�لبيات و�حلجللاز و�ليكاه و�ل�شبللا و�حل�شيني و�لنوى 
و�لكللرد و�ملخالف ، وتتميز �ملقامللات �لعر�قية ما عد� 
خ�شوعهللا لقو�عد �لتللي تتحكم بالجنا�للس �ملو�شيقية 
وت�شويرهللا ، باحللر�م �خل�شو�شيللة �لتللي تفر�شهللا 
�شبغللة �ملقللام �لعر�قي ��شافللة �ىل مت�شكلله بامليز�ت 

�جلمالية �خلا�شة به على �شعيد �لد�ء
مفهوم �ملقام

هللو نوع مللن �لغناء �لكا�شيكللي �لذي يتاألللف من عدة 
مقاطللع ل تقبل �لزيادة �و �لنق�شللان ، ولقر�ءته ��شول 
وقو�عللد وهو �لرجتال �لكامل �لللذي يعتمد على �ل�شمع 
وينطللق باحلنجللرة وبالتنقللل على �ل�شللامل �ملو�شيقية 
بطريقللة م�شبوطة ، لللذ� فاأن �ملقامات هللي غناء فني 
و�شعها وحلنهللا مغنون عر�قيون وو�شعللو� لها قو�عد 
و��شللول ل يجللوز للقللارئ �ن يحبد عنهللا ول يجيدها 

�ل من تعلللم �لقو�عد و�ل�شول و�ملقللام �لعر�قي وحدة 
مر�بطللة مللن عللدة مقومللات وهللى تتاألف مللن �لنغم 
و�ل�شعللر و�ليقللاع وطريقللة �لد�ء ،ومل تكللن �ملقامات 
�لعر�قيللة تقللر�أ يف �لقللرون �ملا�شيللة مللع �ملو�شيقللى ، 
ومل تكللن تغنى يف �لفللر�ح �و �مل�رش�ت بل يف جمالت 
خا�شة ل يح�رشها �ل من كانت له �شلة بالدب و�لفن 

و�ملو�شيقى ، لن �ملقام ميكن �ن يقر�أ بدون �آلت .
�لتاريخ

�لغنللاء ي�شمللى )مقامللات( جمع مقللام. و �ملقللام على 
مللا ذكره حممد �بللن عبد �حلميللد �لاذقللي يف ر�شالته 

�لفتحيللة هو �لدور، و قللال كان �لقدماء ي�شمون �لأدو�ر 
�مل�شهوره مبقام و بللرده و �شد �ما �ملتاأخرون في�شمون 
تلللك �لحلان مبقام فقط و يغنى على �لنوبة يف �لعر�ق. 
و�لنوبللة هي �لچالغي باجليم �لفار�شية �ملثلثة، و كلمة 
چالغللي تركيللة و �أ�شللل �لركيللب )چالغللي طاقم�شي( 
�ي جماعلله �ملاهللي. و يتاألللف �لچالغللي يف بغللد�د 
مللن قللارئ �أي ��شتللاذ يف �لغناء و �آلللة مو�شيقية قدمية 
ت�شمى )�شنطللور( و �آلة �خرى ت�شمى )كمانه( و )دف( و 
دربكة �ي )دنبك(. ويبتدئ �لچالغي �أول بلحن ي�شمونه 
)ب�للرشو( �أو ب�للرشف و �لول ��شللم فار�شللي مركللب مللن 
كلمتللني �حد�هما كلمة )ب�س( و معناها �مام و �لأخرى 
)رو( ومعناهللا ذهللاب فباجتماعهما ي�شللري معناهما 
�لذهللاب �مللام و يف ��شطللاح �ملو�شيقللى يطلللق هللذ� 
�لأ�شللم علللى �لهو�ء �لبتد�ئي �لذي ي�شللدر به �ول ف�شل 
و معنللاه �ملقللدم �أو �لفاحتللة، كما يقال نظللري ذلك عند 
�لعللرب )ب�رشف( و هي حتريف كلمة )ب�رشو( �ملذكورة، 
و بعللد ذلللك يبتدئ �ملغنللي بالغنللاء، و �لبللدء يقال له 
با�شطاحهللم )حتريللر( و �خلتام )ت�شليللم(. و يف ختام 
كل مقللام ين�شللد �ملغنللون وهم �لذين يعزفللون بالآلت 
�ملو�شيقيللة )ب�شتة( �أي �غنية تكون مو�فقة للمقام �لذي 
يغنيه �ملغني و�ملغني يطلق عليه قارئ، و�لب�شتة كلمه 
فار�شية معناها )ر�بط( و م�شطلح عليها يف �ملو�شيقى 

�لركية مبعنى )مو�شح(.
 �نو�عه

طاهللر �أو زنكه.�شيكاه.حلياوي.حجاز ديو�ن.قوريات.

عريبللون عجم.عريبللون عرب.جبوري.خمالف.ر��شدي.

كلى.�بر�هيمي.باجان.نللوى. ر��شت.من�شوري.عمللر 

م�شكني.ح�شيني.د�شت.عجللم �و عجللم ع�شري�ن.كلكلللي.

�رو�ح.�شبا.پنجكاه.�وج.مثنوي.ماهوري.بهللرز�وي.
حديدي.حكيمي.

مدمي.خلوتي..�أو�شار.�شعيدي.بختيار.مقابل.ب�شللريي..
�ورفا

المقام العراقي.. تأريخه وأنواعه وطرق غنائه  ماذا هنيدي

الن ، وملتابع����ة اخر امل�صتجدات التي تظهر عل����ى ال�صاحة العراقية والعربية والعاملية ، وخلدمة 
الخبار العاجلة حمل تطبيق ) اجلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب الجهزة الذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة اجلورنال يف خانة البحث يف اأي من اأ�صواق التطبيقات ميكن اإيجاد التطبيق 
اخلا�����ص بن����ا، واأي�صًا الدخول اإىل اأي �صفحة وقراءة تعليقات القراء حول خرٍب اأو برنامٍج معني 
واأي�ص����ًا كتاب����ة اآرائك اخلا�صة، كما ميكنك م�صاركة اخلرب اأو اإعادة ن�صره على ح�صاباتك اخلا�صة 

على �صبكات التوا�صل الإجتماعي كالفي�صبوك Facebook بكتابة كلمة اجلورنال .
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