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اخلالف الكبيـر الذي اتضح بجالء في لقـاء الرئيس
الروسي والفرنسي حول سوريا  هو صورة مصغرة
ــدى االخـتالفــات الــعـمــيــقـة في الــنــظـر الـى مـصــيـر
ـنطـقـة االكـثـر قـهـراً وعذابـاً وجـوعـاً وتـمـزقاً شـعـوب ا

ورعباً ونزوحاً وتهجيراً في العالم .
ماكرون يتحدث عن ضـرورة وقف القصف في منطقة

إدلب وااللتزام باالتفاقات  التي جرى توقيعها  .
 ويشدد بوت على ضـرورة مساندة اجليش السوري
نطقة ذاتها في قصف من سماهم باالرهابـي  في ا

التي يرفض ماكرون قصفها .
ؤكـد انّ الـرئـيس الفـرنـسي يتـحـدّث مـنطـلـقاً من من ا
ــا يـجـهــلـهـا الــعـالم هـنـاك  مــصـالح بالده الـتي  ر
وكـذلك يتمـسك بوتـ بشـرعية الـقصف بـوصفه عمالً

ال بدّ من اجنازه 
مـا أسـهل الــتالعب بـااللـفــاظ بـ زعـيــمـ يـخــتـلـفـان
ويتـفـقان عـلى مصـائـر مالي الصـلـة لهـا بشـعـوبهـما

وقضاياهما . 
هل يعني موقف ماكرون انه يـنتصر لالرهابي الذين

يريد بوت قصفهم بالطائرات?
 ال هــذا وال ذاك مـن االجــابـــات الــســـهــلـــة  غــيــر انّ
ـنـطـقـة ما بـ خط الـعـراق وسـوريا الواضح هـو انّ ا
ولبنان سائبة في ايدي مصالح الدول الكبرى التي لم
تـتـضح صـورة تـقـاسمـهـا لـلـنـفـوذ بـشـكل مـطلـق حتى
االن  في حــ تـغــرق بـلــدانــنـا بــخالفــات ســيـاســيـة
وقومـية ومذهـبية مـصطنـعة وساذجـة ومدفوعـة الثمن
ســيـكـون جـيـل آخـر وقـوداً لـنــيـرانـهــا الـتي من الـوهم
االعتـقاد أنّـها خـمدت  مـادامت الـعقـليـات السـياسـية

في منطقتنا منخورة بآفات مزمنة .
نطقة داعش لم يهبط بالـطائرات على أراضي بلـدان ا
 وانّما مرّ عبـر نقاط حدودية وبجـوازات سفر رسمية
سـتوى وحتت مـرأى ومسـمع من أجـهزة دول عـاليـة ا

في ضبطها االمني .
أية لـعـبـة كونـيـة احتـرقت فـصـولهـا الـواحد تـلـو اآلخر
عــلى أرضـنـا  واحــتـرقـنـا بــهـا أيـضــاً وال تـزال ثـمّـة

فصول وشيكة  ولو بعناوين أخرى .
متى نرى الزعامات في بلداننا تقف على أرض قوية 
الي من شعوبنا مثل صائر ا وتواجه مَن يتالعب 
التالعب بـاأللفـاظ  في الـقمم الـثـنائـية والـتـصريـحات

الدولية العابرة .

هـــذا هــو الــعـــنــوان واإلطــار الـــذي يــحــكـم الــعالقــات
ـستـمر مـنذ أربـع الـتخـادميـة ب أمـريكـا وإيران وا
سـنـة بـغض الـنـظـر عن الـتـسـخـ الـلـغـوي الـدعـائي
الذي يقع في فترات التوتر والتمنع احملسوبة بدقة من

. تعارض كال الطرف ا
في واحـــدة من األلـــعــاب واخلــدع الـــلــســـانــيـــة الــتي
يجيدهـا الطرفان اللـدودان تقول أمريكـا الوغدة أنها
ال ترغب بـتغـييـر النـظام احلـاكم بطـهران لـكنـها تـريد
فـقط من هــذا احلـكم تـغـيـيـر ســيـاسـاته وحتـركـاته في
ـنـطقـة هـنـا محـددة بـجـزئهـا الـعـربي فقط ـنطـقـة وا ا
ــتـاح ــريض حــتى اآلن هــو اجلـســد ا وهــذا اجلـزء ا
الـذي يـجــرب فـيه هــذا الـثـنــائي الـهـمــجي ووثـالـثــهـمـا
اسـرائــيل الـلـقـيـطـة  كل أنــواع اإلخـتـبـارات الـفـكـريـة

واإلقتصادية والعسكرية والثقافية. 
ـبـ تـرشّ ـقـابل هـذا الـكــرم والـغـزل األمـريـكـاني ا
ايران بـ فتـرة واخرى جمل حب وطـمأنـينة لـنا نحن
ـتـخـاصـمـ من مـثل أنـهـا مـسـتـعدة ـكـتـوين بـنـار ا ا
دائمـاً لـعالقـات طـيـبـة مع دول اجلـوار الـعـربي الـنائم
وفي هـــذا الـــقــول من اخلـــديـــعــة والـــكــذب والـــدعــارة
ـكناً من خالل السـياسيـة ما يجعل فـضحه سهالً و
اسـتــعـمــال قــولـة (من فــمك أُديــنك) حــيث أن الـفــكـرة
الــتــوســعــيــة هي إحــدى اهم األفــكــار الــتـي شــرعــهـا
ـأخـوذة من ـعـلن وا وشـرعـنــهـا الـدسـتـور اإليـرانـي ا

عنوان مشهور هو (تصدير الثورة).
وقـد حــدد هـذا الـدسـتــور الـذي يـكـاد يــكـون مـقـدسـاً
الـطبـيـعـة الـعقـائـديـة واأليديـولـوجـية لـلـجـيش واحلرس
الثـوري  بشـكل خطيـر وفاضح من خالل اعـتباره أن
سـلّحـة بكل صـنـوفهـا ومسـميـاتهـا ال تلـتزم القـوات ا
ـســؤولـيـة احلـمــايـة وحـراسـة حــدود الـدولـة بل هي
ـشـرّع الدسـتـوري بسط أيـضـاً في حتمّل مـا سـماه ا

(حاكمية القانون اإللهي في العالم كله)!
في لعـبـة الـلغـة والـلغـوة  ارتـكب الـوالي العـربي خـطأ
ـشـرع اإليراني شنـيـعاً وكـان عـليه أن يـصـيـر مثل ا
ـايــكـرفـون الــعـالي في الــذي اسـتـفــاد من الـعــيـاط وا
حترير فلسط والقدس  بينما سكت احلاكم العربي
سـكــوتـاً غـبــيـاً ولــو كـان عــلّى صـوته في الــتـلــفـزيـون
ـفيـدة  كـما فـعل زميـله اإليـراني العتـبرته والـدعـاية ا
ــغـرمـة بـاألنـاشــيـد احلـمـاسـيــة ثـوريـاً قـويـاً الـرعـيـة ا
مـحـرراً مـنـتظـرا. مـنـذ غـزو الـوحـوش الـصـهـايـنة ومن
مـعـهـم أرض فـلـسـطـ الـعـربــيـة ظل الـعـرب األمـجـاد
الــكـرمــاء يـدفــعـون أنــهــار دم وخـزنــات مـال من أجل
فـلـسطـ وعـنـدمـا جـاءت إيـران بـشـعـار كـاذب اسمه
تـصـديـر الـثـورة  ظــلت تـدفع جـبـال لـغـوة من دون أن
تـخـسـر جنـديـاً واحـداً بـفـلـسطـ ومـا حـولـهـا . فـمتى
ــعـات تــســتـيــقــظــون وتـنــهــضـون وأنــتم ورثــة أعــظم 
الـتــأريخ مــنـذ دولــة الــراشـدين
واألمــــويـــــ والــــعـــــبــــاســـــيــــ
واألندلـسيـ وما قبـلهم بـبطون
ـــــــذهالت آالف الــــــــســـــــنـــــــ ا

دهشات? ا
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يـقـول اخلـبـراء انه اذا الحـظت
أن بـطــاريـة هــاتـفك (اآليــفـون)
أخذت تـضـعُف شـيـئـا فـشـيـئا
فـإنه من الوارد أن يـكـون األمر
كن نـاجـمـا عن أمـرين اثـنـ 

جتاوزهما.
وبحسب موقع   shefindsفإن
االحـتــمـال األول هــو أن تـكـون
الــــبـــطــــاريــــة في حــــاجـــة إلى
االسـتـبـدال ألنـهـا بـلـغت درجـة
مـــتــــقـــدمــــة من الــــتــــلف أمـــا
االحتمال الثـاني فهو أن يكون
ضــعف الـبــطـاريــة نـاجــمـا عن
خـطـأ شائـع يرتـكـبه الكـثـيرون

من مستخدمي (آيفون).
ـصــدر أن الـطــريـقـة وأوضح ا

ـثـلى للـحـفاظ عـلى الـبطـارية ا
في هاتف (آيفـون) هي اإلبقاء
عــلى نــسـبــة الــشــحن بـ 40
ــئـة أي أنـك مــدعـو و 80فـي ا
إلى الـشـحن بـاسـتـمـرار وعدم
انـتظـار هـبوط طـاقة الـبطـارية

ئة. إلى  0 في ا
ويـعــتـقـد كـثــيـرون أن بـطـاريـة
هـاتف (آيــفـون) تــتـضــرر حـ
تبقى مـوصولة بالـشاحن بعد
ــئــة بــلــوغ نــســبـة  100في ا
وهــذا األمــر لــيس صــحــيــحـا
لــكـــنه ال يــعـــني اإلبــقـــاء عــلى
اجلــهــاز في الـكــهــربـاء طــيــلـة

اليوم.
ــا جـــرى ذكــره فــإن وتــبــعـــا 
أفـضل طـريـقـة لـتـشـحن هـاتف

(آيـفـون) هي أن تـقـوم بـوصـله
بـالتـيـار الكـهـربائي عـدة مرات

خالل اليوم الواحد.
وإذا أردت عــــــــمــــــــرا طــــــــويال
لـبـطــاريـتك عـلــيك أن تـتـفـادى
الـبـطـاريـات غيـر األصـلـية ذات
الـسعـر الرخـيص ألنهـا تؤذي
اجلـهـاز وتـلـحق ضـررا كـبـيـرا

بالبطارية.
ــــــكـــــنك أن فـــــضال عـن ذلك 
حتـــمي بـــطــاريـــة هــاتـــفك من
خـالل تـــخــــفـــيـض مـــســــتـــوى
الــبـريـق في الـشــاشــة فــحـتى
وإن بــــدا هــــذا األمــــر مــــجـــرد
تــفــصــيل صــغــيــر قــد يــكــون
مــؤثــرا بــصــورة كــبــيـرة عــلى

هاتف اآليفون اخلاص بك.
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الـبلـدان فال يخـلو من الـضرر
ويــقـول األطـبــاء إنه يـؤدي إلى
ارتـفــاع كــبـيــر في ضــغط الـدم
بــسـبب مــا يــحـتــوي عــلـيه من

كلوريد الصوديوم.
وحــذرت عــدة تــقــاريــر طــبــيـة
خالل اآلونــــــة األخــــــيــــــرة من
ارتـــفـــاع اإلصـــابـــة بـــأمـــراض
السرطان من جراء اإلقبال على
عـاجلة الـتي تُضاف اللـحوم ا
ــــواد إلــــيـــــهــــا كـــــثــــيـــــر من ا

الكيماوية.
ن يـحبـون القـهوة وإذا كنت 
ـســحـوق لــكـنك تــخـلــطـهــا بـ(ا
ــــبـــيـض) فـــأنك مــــدعـــو إلى ا
الـتوقف هـذه الـعادة ألنك تـزيد
عـــــرضـــــة اإلصـــــابـــــة بـــــعـــــدة
اضــــطــــرابــــات مــــثل األزمــــات

القلبية والكوليسترول.
ــــوقـع أن الــــشــــركـــات وأورد ا
تـــضــيف احملــلـــيــات والــســكــر
ـبيض كـما ـصفى إلى هـذا ا ا
أنــــهــــا تــــلــــجــــأ إلى الــــزيـــوت
ـــهــــدرجـــة مـــثـل األحـــمـــاض ا
ــشــبـعــة حـتى وإن الــدهـنــيـة ا
كــــانـت تـــــتــــفـــــادى الـــــدهــــون

وجودة في احلليب. ا

وهـو مـا يـعـني إحـداث ارتـفـاع
فجائي في منـسوب السكر بدم
اإلنـــســــان وإذا تــــكــــرر األمـــر
بـشـكل مـنـتـظم فـهـذا يـعني أن
صاحب العـادة السيـئة يعرض
نفسه لإلصابة بأمراض مزمنة

مثل السكري
أمـا بـســكـويت الـنــقـانق الـذي
يجري تناوله كفطور في بعض

ـكن أن أســوأ األطـعـمــة الـتي 
تــأكــلــهــا صــبــاحــا نــظــرا إلى
الـكـمـية الـكـبـيرة من الـسـعرات
احلـرارية وألنـها تـكـون معـبأة
ــربى في بــالـــشــوكــوالتـــة أو ا

أكثر األحيان.
وحتــــــتـــــــوي الـــــــواحـــــــدة من
(الدونت) على سـعرات حرارية
يتراوح عددها ب  300و550

يـوصي األطـبـاء مـرارا بـتـنـاول
وجــبـة اإلفـطــار ويـحـذرون من
بـدء النـهـار دون تزويـد اجلسم
ا يـكفي مـن الطـاقة لكـن ثمة
أطــعــمــة خــطــيــرة يــتــنــاولــهـا
الـــــنــــاس صـــــبـــــاحــــا دون أن
يفطنوا إلى التـبعات الصحية.
hanshured-  وبـحـسب مـوقع
 dy فــإن حــلـوى (الــدونت) من

 ÊU e « ≠ „—u¹uO½

اوصى خـبراء الـتغـذية بـتناول
اخلـس اهـم اخلــــــــــضــــــــــروات
الورقـية ذات الـفوائـد الصـحية
الـعـديـدة من هـذه الـفـوائـد أنه
يــحـتـوي عـلى مـغـذيـات حتـمي
الــعــظــام من الــهــشــاشــة. ومن
عروف أن اجلسم يحتاج إلى ا
مزيد من الكالسيوم بعد الـ 40
ألن مــعـدّلـة يـبـدأ في الـتـنـاقص
داخل اجلــسـم مع الــتـــقــدم في
الـعُـمـر. يـوفــر اخلس مـغـذيـات
حتـمي صـحـة الـقـلـب والـبـشرة
والكبد والقولون وترجع فائدة
اخلس إلى فــيـتـامـ (ك) الـذي
يـسمّى (فـيتـام بـناء الـعظام)
ألنه يـحـافـظ علـى كـثـافتـهـا عن
طــــــريـق تـــــقــــــلــــــيل تــــــســـــرّب
الــكــالــســيــوم.  ويــوفــر اخلس
فــيــتــامــ (أ) و(سي)  الــلــذين
يـعــمالن كــمـضــادات لألكــسـدة
إلـى جــــــانـب دعـم اإلبـــــــصــــــار
ــــنــــاعـــة وصــــحــــة الـــقــــلب وا
والبـشرة. وتـوجد أدلـة على أن
ـــزيـــد مـن اخلس مـــفـــيــد أكل ا
لـلـكــبـد والـقــولـون خـاصـة في
بداية الوجبة. من جانب اخر 
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فاجـأت الفـنانـة التـركـية بـيرين سـآت محـبيـها
ومتـابـعيـها بـنـشر صـورة جديـدة لـها ظـهرت

فيها حتمل دمية وتبكي بشكل مؤثر.
و أوضـحت بـيرين أن الـدمـيـة كـانت هـدية من
صـديـقهـا اخملـرج الـراحل  ايـكـوت جـومارت
اضي ويـبدو أن الـنجـمة الذي تـوفى يـونيـو ا
التـركية كانت ترتبط بالراحل بصداقة وطيدة
حـيـث كـان الفـتـاً انـهـيــارهـا في جـنـازته كـمـا

أنها لم تتجاوز أزمة رحيله حتى اآلن.
من نـاحــيـة أخـرى تـســتـعـد بـيـريـن لـتـصـويـر
ـــوسم الـــثــاني مـن مــســـلــســـلـــهــا اجلـــديــد ا
(الــهـديــة) والـذي تــتـعــاون فــيه مع شـــــبــكـة
 Netflix وتــشـارك فـي بـطــولـته أمــام مـحــمـد
جــونـســور الــشــهــيــر بـ(األمــيــر مــصـطــفى)
مـيـلــيـسـا شــيـنـولـســون ومـيـتــ آكـدوجلـيـر

وغيرهم.
ـرور 15 يُــذكـر أن بــيـرين احـتــفـلت مــؤخـراً 
عـامـاً عــلى انـطالق مـسـيـرتــهـا الـفـنـيـة حـيث
اخــتـــارت صــور ألهـم الــشـــخــصـــيـــات الــتي
جـــســدتـــهـــا في مـــســلـــسالتـــهـــا وأفالمـــهــا
رأة وشاركـتهـا مع محبـيهـا معـلقة عـليـها: (ا
الـتـي جـعـلــتـني أكــثـر انــسـانـيــة) حـيث القت
الصـورة تفـاعالً قويـاً ب مـتابـعيـها سواء من
الـفانـز أو حتى أصـدقائـهـا من النـجوم وذلك
بـتـعـليـقـات تمـنـوا لـهم فيـهـا مـزيد من الـنـجاح

والتوفيق.

وأضاف مـازحًـا أن األفالم التي
نـاقـشت عالقـة احلـمـاة بـالـزوج
مثل فيـلم (حماتي قنـبلة ذرية)
هي أفالم خيالية بالنسبة له.
وكـــــــشـف أنـه فـي حـــــــال وصل
اخلالف إلـى الـــفــنـــان ســـمـــيــر
غـــا فــــإنه وعـــلـى الـــرغم من
حبه الشـديد البنته لـكنه يعالج
ــشــكـلــة بــطـريــقــة كـومــيــديـة ا
وتنهي األزمة في دقائق. ودنيا
ســمـيـر غــا تـزوجت من رامي
رضـــــوان فـي عـــــام   2013في
حـضــور عــدد كـبــيــر من جنـوم
الوسط الـفني وذلـك بعـد قصة
حب بـيـنـهـمــا ورزقـا بـانـتـهـمـا
الـوحـيـدة واطـلــقـا عـلـيـهـا اسم
(كايال) وظهـرت معهـا في أكثر
من مــنـاســبـة بــيــنـمــا حتـرص

على إخفاء وجهها.
ورامـي رضـوان مــذيـع مــصـري
عمل في أكـثر مـن نافـذة ويقدم
حـالــيـا بـرنـامج  8الـصـبح مع
ــذيــعــ عــلى قــنـاة عــدد من ا

dmc.

تواجههمـا أي مشكلة. وأضاف
أنه إذا أرادت دنيا (الفضفضة)
فـإنــهـا تـفــعل ذلك مع والــدتـهـا
الفنانة دالل عبد العزيز مؤكدا
أنـهـا تــقف بـجـانب احلق حـتى
لـو كان مـعه ولـيس مع ابـنتـها.
وأكـد أنه يـسـتـمـع لـتـوجـيـهـات
دالل عــبـد الـعـزيــز حـ يـخـطئ
في أمــر مــا ألنه ال يــعــتــبــرهــا
حـــمـــاته ولـــكن أمـه الــثـــانـــيــة
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ــصـري رامي كــشف اإلعالمي ا
رضــوان زوج الــفـــنــانــة دنــيــا
سـمــيـر غــا طـريـقــة حـلــهـمـا
لـــلـــخالفـــات الـــزوجـــيـــة الـــتي

تواجههما.
رامي قال خالل استضافته في
بـرنامج (الـستـات مـا يعـرفوش
يكـدبـوا) على قـناة   cbcإنهـما
كزوج يـفضالن الكـتمان ح
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{ لـنـدن - وكاالت- مع اقـتـراب الـذكرى الـسـنـوية
ـهـتـمـ إللـغـاء جتـارة الــرقـيق يـحـاول فـريـق من ا
بـاحلـفـاظ عـلى األعـمـال الـفـنـيـة تـرميـم لـوحـة نادرة
لـعـبـد أفـريقـي جـاث لـعـرضـهـا في مـديـنـة لـيـفـربول
الــبـريـطـانـيـة الـسـاحـلـيـة.وحـصل مـتـحف الـعـبـوديـة
الـدولـي عـلى لــوحـة (ألــست رجال وأخــا?) في عـام
 2018 وهي لـعبـد أفريـقي جاث عـلى إحدى ركـبتيه
ومــقـيـد بــالـسالسل ويــنـظـر إلى الــسـمـاء.وتــسـتـنـد
الـلوحـة إلى تصـمـيم وضع بتـكلـيف من جلـنة إلـغاء
جتــارة الــرقــيق عــام  1787واســتــخــدمــهــا صــانع
الـفخار جوساياه ويدجوود في حـملة ضد العبودية
ـا جـعـلـهـا من أول الــشـعـارات الـتي اسـتـخـدمت
لـنـصـرة قـضـيــة سـيـاسـيـة. وقــالت مـديـرة مـتـاحف
لـيفربول الوطنية لورا باي في تصريح(قمنا بأعمال
تــرمـيم كـبــيـرة لـلـوحـة... فــريق الـتـرمــيم قـام بـعـمل
مـدهش في تنظيفها. لذا ال أعتقد أن هناك من رأى
الـلـوحـة مــثـلـمــا تـبـدو اآلن). ويـوافـق الـيـوم الـدولي
إلحـيـاء ذكرى جتـارة الـرقيـق وإلغـائـها  23آب. ومـا
ـقرر عـرضـها في زال تـرميم الـلـوحـة جاريـا ومن ا

وقت الحق من العام.
اليـ و اسـتـبــدال أسـلـحـة وبــارود من أوروبـا 
الـعـبـيـد األفـارقـة الـذين نــقـلـوا بـعـدهـا عـبـر احملـيط
األطـلسي إلى األمـريـكتـ في أكـبر عـمـليـة تـرحيل
عروف.وأبعد ماليـ الرجال والنساء في الـتاريخ ا
واألطـفال األفـارقة عن منـازلهم لـيدخـلوا في واحدة
ـية وحشية من أكـثر عمليـات التبادل الـتجاري العا
بـ القـرنـ اخلامـس عشـر والـتاسع عـشـر. ولقي
الــكـثــيـر مــنـهم حــتـفــهم في ظـروف قــاسـيــة.وألـغت
بـريـطانـيـا جتـارة الـرقيق عـبـر األطـلـسي عام 1807
لـكن اإللغاء التام لالستعباد لم يتحقق قبل نحو 30

عاما أخرى.
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قـرار صـادم جلــمـهـور الــفـنـانـة
الـلـبـنـانـيـة إلـيـسـا في إعالنـها
خـبر إعـتـزالـهـا الـغـنـاء نـهـائـيا
وأن آخر البـوماتهـا الذي تعمل
عــلـيه حـالـيـاً. إلـيـسـا قـالت في
تـــغـــريـــدة عـــبـــر صـــفـــحـــتـــهــا
ـوقع (تــويـتـو): الـشــخـصـيــة 
(أجهز ألـبومي اجلديد بـالكثير
ـــــــشــــــــاعـــــــر ألنه مـن احلب وا
سـيـكــون األخـيـر في مــسـيـرتي

الغنائية).
وأضـــــافت: (أنـــــنـي أعـــــلن ذلك
بــقــلب مــتــعب لــكن مـع قــنــاعـة
كبـيرة ألنـني ال أستـطيع الـعمل
ــافـــيــا ال فـي مــجـــال أشــبه بـــا
ـــكـــنـــني أن أقـــدم أي مـــنـــتج

غنائي بعد اآلن).
و قـال مـصدر ان الـيـسا تـعـتزل
شـــركــات االنـــتــاج لـــكــنـــهــا لن
تـعتـزل احلـفالت . وأثار اخلـبر
صـدمـة كبـيـرة جلمـهـور إليـسا
وحـــاول الـــبـــعـض إقـــنـــاعـــهـــا
بالعدول  عن هذا القرار خاصة
أنهـا تتـمتع بـقاعدة جـماهـيرية
كــبـيــرة وارجع الـبــعض سـبب

إعــتــزالـهــا إلي شــركــة روتــانـا
ــشـــاكل الــتي عـــانت مــنــهــا وا
إلــيـســا بــعـد حــذف أرشــيـفــهـا
الغـنائي كـامال بسـبب انـضمام
ـيـة لـروتـانـا. شـركـة ديـزر الـعـا
وقـدمت إلـيـسـا مـؤخـرًا أغـنـيـة
(قــبل أى حــد) فى إعالن إحـدى
ــوبـايل الــكــبـرى فى شـركــات ا
مصر واألغنية من كلمات تامر
حــــــبــــــيـب وأحلــــــان إيــــــهـــــاب
عــبـدالــواحــد وتــوزيع ومــكس
وديـجــيـتـال مــاسـتـر عــلي فـتح
الـله وإنـتــاج شـركـة ســيـنـرجى
وحتــقق األغــنــيــة ردود أفــعــال
كـبـيرة مـنـذ طـرحهـا عـلى موقع

فيس بوك ويوتيوب.
يذكـر أن آخر أعمـال إليـسا كان
فـيـديـو كـلـيب أغـنـيـة (كـرهـني)
وهـي إحـدى أغـنـيــات ألـبـومـهـا
األخــــــــــيــــــــــر (إلـى كـل الــــــــــلـي
بـــيــــحـــبــــوني) وهي أغــــنـــيـــة
بـالـلهـجـة اللـبـنانـية مـن كلـمات
ــــولى وأحلــــان فــــضل عــــلي ا
سلـيمـان وتوزيع كـميل خوري
شـقيق إلـيسـا والـفيـديو كـليب

من إخراج إجني جمال.


