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ـطربـة بـرواس حسـ فـيديـو كـليب أطلـقت ا
أغـنــيـتـهـا اجلـديـدة بـعـنـوان اجلـواسـيس من
خالل حـسابها اخلاص على(يوتيوب). حيث
القى تـفاعالً جـماهـيـرياً وتـداوله رواد مواقع
الـتواصل اإلجـتمـاعي. و األغـنيـة من كلـمات
وأحلان فـراس الشذر وقـام بتوزيـعها مـهند
غـازي. وهي من إنتاج شركة أرابيكا. ووفقا
ــوقع ايالف فــأن حــســ تــســتــعــد جلــولـة
ـقــبل. حـفـالت في أوروبــا خالل الــصـيـف ا
فـيــمــا تُــحــضــر إلطالق ألــبـومــ بــالــلــونـ

الكردي والعربي.
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سابقة ( تي سي كـشف احلساب الرسـمي 
كـانـدلـر) عـلى مـوقع (إنـسـتـغرام) عـن صور
ـرشــحــة ألفـضل واســمـاء الــشــخـصــيــات ا

 100وجه بالعالم 2020.  
وقع البوابة جنمات وتضـمنت القائمة وفقا 
ـصـريـة عـربــيـات شـهــيـرات وهن الــنـجـمــة ا
يـاسـمـ صـبري وكـذلك الـنـجـمـة اللـبـنـانـية
نـانــسي عــجـرم والــلـبــنــانـيــة هــيـفــاء وهـبي
ليـدخلن في منافسـة شرسة على لقب أجمل
وجه بـالعالم .2020وضـمت القائـمة مـقدمة
البـرامج الـفلـسـطيـنـيـة ليـنـا قيـشـاوي  التي
ـسـابـقـة اخـتـيـرت لـلـمـرة الـثـانـيـة في هـذه ا
ـغـربـيـة ـغـنـيـة ا كـذلك ضـمـت الـقـائـمـة إلى ا

حن خضر. 
ي الذين دخلوا أما عـن أشهر النجوم العـا
في مــســابــقـة أجــمل  100وجه في 2020
كـانــوا جــنـيــفـر لــوبــيـز كــريـســتـ
ســــتـــيـــوارت ســـيـــــلـــيـــنـــا
غـــــــومـــــــــيـــــــز كــــــــيم
كـــــــارداشــــــــيـــــــان
ـمثلة األمريكية وا
ألـــــكـــــســـــنــــدرا
داداريـــــــــــــــــــو
ـغنية تايلور وا

سويفت.
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الـكــابـ الــعـراقي تــلـقى تــهـاني االوســاط الـريــاضـيـة
وهبة نصبه اجلديد  مديرا للمركز الوطني لرعاية ا

بكرة القدم.
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اخملـرج الـسـوري اجنـز ضـمن مـشـروع (دعم سـيـنـمـا
الشـباب) للـمؤسـسة العـامة لـلسيـنمـا عملـيات تـصوير
فيـلمـه الروائي الـقصـير (إذا) وتـدور عوالم الـفيـلم ب

الواقع واحللم من خالل عمل واقعي إنساني.
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ي االردني ضيفته رابطة الكتاب مساء السبت االكاد
ــاضي في مـقــرهـا بــعــمـان   في نــدوة بـعــنـوان(من ا

ثقافة االنتظار إلى ثقافة الريادة).
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شـهــر الـله )كــلـمـات الــشـاعـر الــغـنـائي
عــدنــان هـــادي واحلــان صــبــاح زيــارة
الــــــذي قــــــال لـ ( الـــــــزمــــــان ) امس ان
(ستـوديو نقـابة الفـنان
الـعـراقيـ بـادر بـتـسجل
ـــــوشح الـــــرمــــضـــــاني ا
اجلــديــد الــذي ســيــؤديه
احلــاج عــامـر الــكــاظــمي
و تــــســـــجل مــــفــــردات
ـوشح فـي سـتـديـوهـات ا
نـقابـة الـفنـانـ واخرجه
عـــــــــلـي فـــــــــاضـل ووزعه
الـفـنــان ابـراهـيم الــسـيـد
ــوشح وســـيــتم تــوزيع ا
عــلى الـقـنـوات الـعـراقـيـة
ومـنـهـا قـنــاة (الـشـرقـيـة)
ه في شـهر لـغرض تـقـد
رمــضــان) مــوضــحـا (ان
الـــــــكــــــاظـــــــمي لـه عــــــدة
تـسـجـيالت لـلـمـوشـحـات
وابــتــهــاالت رمــضــانــيــة

ودينية ).
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لحن صـباح زيارة من تـلح انتـهى ا
مـوشح رمـضـاني جـديد بـعـنـوان (هذا
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ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة رمـيح من فـريـق ا
ـرحـلـة نـانـسي عـجـرم مـتـفـوقـا في ا
االخيـرة على مـشـتركـ آخرين كـانا
يــتـسـابــقـان حتت إدارة مــدربـيــهـمـا
ـصري اللـبـناني عـاصي احلالني وا
محـمـد حمـاقي. وشدا رمـيح بـأغنـية
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فــاز الــسـوري  مــحــمـد إسـالم رمـيح
ــوسم بــجـــائــزة أحــلى صـــوت في ا
الــثـالث لــبـرنــامج (ذا فـويس كــيـذر)
التلفـازي اخملصص لألطفال من سن
ســبــعــة أعــوام إلى  14عــامــا. وفـاز

(ألف ليلـة وليـلة) للـراحلة أم كـلثوم.
وعـلـقت الـفـنـانـة عـجـرم عـلى صـوته
قائلـة (أشعر ان مـحمد رجل صـغير
ـــيــز لـــلــغـــايــة إحـــســاسه صــوته 
وصــوته بـيــسـرقــوا الـقـلـب والـعـ

إحـسـاسك وصـوتك ومـوهـبـتك أكـبر

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ــيـة كـاتي أســتـعـانت الــنـجـمــة الـعـا
بيـري باللـقطـات التـرويجيـة لفـيديو
كــلـيب أحــدث أغــنـيــاتـهــا (لم ارتـدي
البـيض ابدا) لـتزفّ خـبر حـملـها من
ـمثل أورالندو بـلوم.حيث خطيـبها ا
أنها بعـد تصريحاتـها األخيرة حول
تــريــثــهـا بــالــزواج خــوفـاً مـن فـشل
ــســؤولــيــات الــثـــنــائي من حتـــمل ا
واإللتزامـات ظهـرت بفُسـتانٍ أبيض
ـرأة احلامل وهي تُـمـسك بطـنـهـا كـا
وهـو مـا أوصل الـرسـالـة لـلـجـمـهـور
بـأنـها تـنـتـظـر مـولوداً من خـطـيـبـها
الذي ستتبادل معه عهود الزواج في

قبل. شهر نيسان ا
الى ذلك تداول رواد ومتابعو مواقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي مـقـطع فـيـديو
ـية سـيـل ـغـنـية الـعـا ظـهرت فـيه ا
ديــون أثــــنـــاء خـــروجــــهـــا من أحـــد
عجبات األماكن لتعترضـها إحدى ا
طــالــبــةً مــنــهــا أن تــســمـع صــوتــهـا

اجلميل.
وظهـرت سيـل في الـفيـديو تُـصغي
بـانــسـجـام تـام مع الــفـتـاة من داخل
ســيـــارتـــهـــا وطـــلـــبت من الـــســـائق

الـتـوقف عـنـدمـا هم بـتـحـريك عـجـلـة
الـســيـارة. وبـعـد إنـتــهـاء الـفـتـاة من
الـــغــنـــاء أشــادة ديـــون بــصـــوتــهــا
وأدائـــــــــــهـــا وهــــو األمـــر الـــذي
ـتـابـعـون بـشـكل تـفـاعل مـعه ا
كـــبــــيــــر إذ أثــــنـــوا عــــلى
تــــصــــرف ديــــون هـــذا

وتـواضــعــهـا.

تـزداد رغــبـتك في الــتـعـبــيـر عن نــفـسك بـحــريـة .يـوم
السعد االربعاء.
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عـاطــفــيــا قـد تــخــوض خالفــات مع الــشــريك بــسـبب
المباالتك أو عدم اهتمام.
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قـد تــعــرف حــوارات صـاخــبــة أو نــقـاشــات مــفــيـدة.
نعك من اخلطأ. وتفكيرك 
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واجـهة وتسـيطر على  تـشعر بـالتحـرر وبطاقـة على ا
أعصابك.رقم احلظ.8
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كانـية لسفر أو قد تكـون لك طموحات تعـبر احلدود ا
ترقية.رقم احلظ 9.
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 تـتـقـدم بـخــطى ثـابـتـة وتـسـتـطـيع الـتـغـلب عـلى أغـلب
علقة. شاكل الطارئة أو ا ا
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قد تتـحسن عالقـاتك لتسـير باجتـاه األفضل و حولك
مرح وتسلية
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ا يـحصل .يوم تـنظـيم أمورك يـجعلك تـكون سـعيـدا 
11 . السعد االثن
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مـشـاكـلك عـائـليـة ولـيـست شـخـصـيـة ومع أحـد أفراد
العائلة كأخ أو أب.

bÝô«

بالتـاكيد لـديك احلق بان تبـحث عن ما يريـحك ماديا.
رقم احلظ.1
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تذكر ان الـبرود أفضل من الصوت العالي فانتبه إلى
أمورك العائلية .
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تهتم بـأحد الزمالء وتفرض شـروطك وتوجهاتك فقط
ساعدته.رقم احلظ.2
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اشــطـب الــكـــلـــمـــات ادنــاه ولك
ـــخــــتــــلف حــــريــــة الـــتــــنــــقـل 
ـــــكـن شـــــطب االجتـــــاهـــــات و
احلرف اكـثـر من مرة لـتـحصل
ـطـلــوبـة: (نـادي عـلى الــكـلـمــة ا

رياضي اماراتي):
الفاتيكان  –تيرانا  –بيروت –
كــنــدا  –هــاواي- كــرواتــيــا –
قطر  –الرنكا  –الهند  –تدمر
 –الالذقــــــيـــــة  –بـــــخـــــارى –
بــــــوخــــــارست  –روســــــيـــــا –
لـيـمـاسول  –دبي  –فـرنـسا –
حمص  –باريس  –بريطانيا –
نابولي  –بون  –ايران- مصر
 –اســيــا  –اوربــا  –بــردى –
صـور  –نــيــنـوى  –قــبـرص –

تدمر  –الص - بلد.

ـهــنـدسـة الـعـراقـيـة شــاركت بـلـوحـة عن تـاريخ وادي ا
الرافـدين  بعنـوان( سومر كـانت أولًا) ضمن فـعاليات
ـوسم الــثـقـافي الـعـربي الـنـمـسـاوي الـتي اقـيـمت في ا
ـوسيـقيـة في العـاصمـة ڤيـينا حتـت شعار قاعـة موث ا

تد) . (شراكة ثقافية وتاريخ 

الــشــاعــر االردني شــارك الــســبـت مع مــجــمــوعــة من
الشـعـراء في مـهـرجان الـشـعـر الفـصـيح الـثـاني الذي
اقامـه احتاد الـكـتـاب واألدبـاء ومـنـتـدى الـبـيت الـعربي

الثقافي.

الـصــحـفـي الـريــاضي الـعــراقي صـدر له عـن مـطــبـعـة
الديـوان كتاب بـعنوان (رحلـة على م كـرسي متحرك
 –قصة حياة فاخر اجلمالي) يقع في  138صفحة

توسط. من القطع ا

اخملـرج الــسـوري ضــيـفت خــشـبــة مـســرح دار الـثــقـافـة
بحـمص مسرحيته الكوميديـة االجتماعية (سلطان زمانه)

لفريق جتمع مسرح سورية  تأليف سعيد احلناوي.
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مـديـر عام دائـرة الـفـنـون الـعـامة
اعـلن عن تــنـظــيم الـدائــرة الـيـوم
ناسبة يوم االثنـ معرضا فنيـا 
ي بعنـوان (معا بالفن ـرأة العا ا

واالبداع نبني وطن) .

ياسم صبري

ـهـرجان عـلى تـأسيـسـهـا.كـما كـرم ا
الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنان
حتت رعاية وزارة الثقافة في
ـمثل وعـارض األزياء احلفل ا
جـيـمي جــان-لـوي من هـايـتي
مثـلة الـفرنسـية من أصول وا
أفــريــقــيـــة مــيــمـــونــة نــديــاي
مثل صرية زينة وا مثلة ا وا
ــــــصــــــري عـــــمــــــرو عــــــبـــــد ا
اجلــــلـــــيل.ومـن الــــفـــــنــــانــــ
الـــراحــلـــ كـــرم اسم اخملــرج
مـثلـة عـقيـلة أسامـة فـوزي وا
ـنتج أحـمد راتب من مصـر وا
بــــهـــــاء الـــــدين عـــــطــــيـــــة من
هرجان تونس.وقالت مديرة ا
عـــزة احلـــســـيـــني في كـــلـــمــة
االفتتـاح بدأ مهـرجان األقصر
لــلـسـيــنـمـا األفــريـقـيــة صـبـيـا
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- بـيـنـمـا أُلـغـيت أو تـأجـلت عـشرات
ناسـبات الثقـافية والـفنيـة بالعالم ا
بـــســـبب تـــفــشـي فــيـــروس كـــورونــا
ــاضــيــة أطـــلــقت مــصــر اجلــمــعــة ا
الدورة التاسعة من مهرجان األقصر
للسـينما األفـريقيـة.وقبل ساعات من
بــدء حـــفل االفــتــتـــاح أعــلــنت وزارة
صـرية اكـتشاف  12حالة الصـحة ا
إصـابة بـالـفـيروس عـلى مـ بـاخرة
نيـلـية كـانت مـتجـهـة من أسوان إلى
األقصـر.لكن االفتـتاح بـدأ في موعده
قرر عـلى مسـرح مكـشوف أقيم في ا
سـاحة مـعـبـد األقـصر بـحـضـور عدد
من الــفــنــانــ وصــنــاع الــســيــنــمــا
ـصــريـ واألفــارقـة وأحـيــته فـرقـة ا
رضــا االسـتــعـراضــيـة الــتي كـرمــهـا
ـنـاسـبـة مرور  60عـاما ـهرجـان  ا

الـسـيـنـمـا األفـريـقـيـة لـلـقـاء األشـقـاء
عــلـى أرض األقــصــر أكــبــر مــتــحف

يـحــبـو في عـالم صــنـاعـة الـســيـنـمـا
هرجانات متخصصا في وصناعة ا

مـفـتـوح في الــعـالم لـتـضـيف إلـيـهـا
الـصــورة الـسـيـنـمـائــيـة بـعـدا ثـالـثـا
ـقدرات الـثقـافية للـمكـونات وا
لــلـمـديــنـة اجلــمـيــلـة.وأضـافت
(أصبح األقصر مهرجانا شابا
يخـاطب شـباب الـقارة ويـخلق
مــســاحــة إلنــتــاج مــشــروعـات
مشـتركـة وفي دورته العـاشرة
القـادمة سـنـطلق سـوقا لـلفـيلم
األفــريــقـي كــجــزء من تــنــمــيــة
وتوسعة صندوق اتصال لدعم
ـــوهـــوب في دول الـــشــــبـــاب ا

القارة).
سـتمرة حتى وحتمل الدورة ا
ـــمـــثل الـــراحل  12آذار اسم ا
فــريــد شــوقي ((1920-1998
ــئــويــة ــنـــاســبــة الــذكــرى ا
ــيالده وتــعــرض  90فــيــلــمــا

ـــســــابـــقـــات اخملـــتـــلـــفـــة ضـــمن ا
وازيـة.واخـتيـر الفـيلم والبـرامج ا
صري (صنـدوق الدنيا) لـلمخرج ا
عــمــاد الــبـــهــات وبــطـــولــة خــالــد
الــصـاوي وبــاسم ســمـرة ورانــيـا
يوسف وصالح عـبد الـله وأحمد
كــــــمـــــــال لـــــــيـــــــكــــــون فـــــــيـــــــلم
ــهــرجــان االفــتــتــاح..ويــصــدر ا
كـــتـــابـــ أحـــدهـــمـــا بـــعـــنــوان
ـعـاصرة (الـسـيـنـمـا األفـريـقـيـة ا
وسينما الشـتات) واآلخر (سينما
الـــــتــــــحـــــريك فـي أفـــــريـــــقـــــيـــــا).
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بعـد نحـو شهـر من بدايـة االحتـجاجات
في العـراق نشـرت على مـوقع يوتـيوب
أغـنـيـة مـصـوّرة لشـابـة عـراقـيـة لـكـنـها
مـــخــــتـــلـــفـــة عـن األغـــاني الــــوطـــنـــيـــة
عـتـادة.يبـدأ الفـيديـو بـجمـلة تـقول (ال ا
ـــا تـــولــــد الـــثـــورات بــــالـــصــــدفـــة وإ
بالضرورة) لنسمع بعدها صوت سارة
آدم تــغــني بــاإلنــكــلــيــزيــة أغــنــيــة (هل
تــسـمــعــون غـنــاء الـشــعب) الــتي كـانت
جــزءا من الــفــيــلم الــغــنــائي الــشــهــيــر
أخوذ نتج عام 2012  وا (البؤساء) ا
عن روايـة الـفـرنــسي فـيـكـتـور هـوغـو.ال
يظـهر وجه سـارة حتى نـهايـة الفـيديو
فــطـوال األغـنــيـة نـرى وجــوه مـخـتــلـفـة
لــعــراقــيــ يــلــوحــون بـعــلـم بـلــدهم أو
مـــلـــتــفـــ به نـــرى رجــاال ونـــســاء من
مــخـتــلف األعــمـار وأطــفـاال في ســاحـة
الــتــحــريـــر. نــرى جــرحى ومـــســعــفــ
يــحــاولـون إنــعــاش مــصـابــ ونــسـاء
يـصنـعن اخلـبز ونـرى دخـانا وحـطـاما
ونـــعـــوشــا.وإلـى جــانـب إعــادة تـــوزيع
األحلـــان أجــري تــغـــيــيــر وحـــيــد عــلى
كـلمـات األغـنـية إذ عـدلت اجلـمـلـة التي
تــتـرجم بــالـعــربـيــة إلى (سـتــروي دمـاء
الــشــهـــداء مــروج فــرنـــســا) لـــتــصــبح
(ســــتـــــروي دمــــاء الــــشـــــهــــداء مــــروج
العراق).وبالفعل حتى شهر شباط قتل

قــرابــة 500 عــراقـي في بــلـــدهم أثــنــاء
االحــتــجــاجـــات الــتي بــدأت في مــطــلع
تــشـــرين األول 2019 وفـــقــا لـــتــقـــاريــر
إعالمية. وروايـة البؤسـاء كتبـها هوغو
عــام 1862 وتـــعـــد مـن أعـــظم روايـــات
الـقرن الـتـاسع عـشر أظـهـر فيـهـا بؤس
فــرنـــســيــ من خالل شــخــصــيــة جــان
فاجلان الـذي يضطـر لسرقـة اخلبز كي
ضي يـطـعم أبـنـاء أخـته فـيسـجن ثـم 
فـتش جافـيير حيـاته متـنكرا يالحـقه ا
إلى جانب شخصيات أخـرى يلتقي بها
مـــثل كــوزيـت ومــاريـــوس. وحــوّل هــذا
الـــعـــمـل لـــعـــدة أفـالم وألعـــمـــال درامـــا

تلفزيونية وأفالم لألطفال.
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ســـارة آدم الــتي غـــنّت هــذه األغـــنــيــة
موظفة حـكومية حتب الـغناء وحتديدا
الـغنـاء الـكالسـيكي ولـم تدرس الـشـابة
ـوسـيـقى بل حـصلت ذات الـ 27 عـاما ا
على إجازة في هـندسة الـبرمجـيات عام
ـاضي أن Æ2019 لـكــنـهـا قـررت الــعـام ا
حتــتـرف الـغــنـاء فـأعــادت غـنـاء أغــنـيـة
أمــريــكـيــة شــهـيــرة اســمـهــا (هــذه أنـا)
وتقول إنه (جاءتـها عروض من شركات
إنتاج عـراقيـة لكن الشـروط لم تناسـبها
ألن فيـها شرط االحـتكـار الفـني لها وال
تـــضـــمن لـــهـــا أن تـــؤدي األلــوان الـــتي
حتــبــهـا).الــتـقـت سـارة صــدفــة بـشــابـة

عــراقــيـة حتب اإلخــراج اســمـهــا هــاجـر
قــصي واتــفــقــنـا عــلى مــشــروع إلنــتـاج
فـــيــــديــــوهــــات بـــشــــكل دوري - ولــــكن
االحـتــجـاجـات انـدلــعت في مـديـنــتـهـمـا
شروع.تقول سارة (كنت بغداد فتوقف ا
قد التـحقت بـعملي اجلـديد عنـدما بدأت
االنتفـاضة فقـلت لنفسي 'يجب أن أكون
هــنـاك  .'شــعــرت بـــالــعــار. فــنــزلت إلى
ســاحــة الــتــحـريــر وانــضــمــمت لــفـريق
تــطــوعي هــنــاك).اقــتــرحت هــاجـر عــلى
ســارة غـــنــاء أغــنـــيــة فـــيــلم الـــبــؤســاء
الشـهيـرة (هل تـسمـعون غـناء الـشعب?)
لتكون أول عمل مشترك بينهما فوافقت
ســـارة الـــتي تــــقـــول(أحـــبـــبـت الـــلـــحن
والـكـلـمـات الـثـوريـة. األغـاني الـعـراقـيـة
تكـون غـالبـا إمـا حزيـنة جـدا ومـحبـطة
أو فرحة جـدا ال تناسب هـكذا حدث. لذا
ــا وجـــدنــا أن هـــذه األغــنـــيــة ثـــوريــة 

يكفي.. ففيها عاطفة ودافع).
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شروع لم تتأخـر الشـابتان في تـنفيـذ ا
وخالل ثالثـة أيــام عـمل في األســتـوديـو
أنـهـتـا تــسـجـيل األغـنـيـة. وبـعـدهـا بـدأ
الـتــصـويـر في ســاحـة الـتــحـريـر.أرادتـا
إخبار العـالم عما كان يـجري في بغداد
ولم تــواجــهــهــمــا صــعــوبـات مـع رجـال
األمن كـمــا تـقـول سـارة وفــقـا لـلـبي بي
ـــشــاكل ذات طـــبــيــعــة سي( بـل كــانت ا

لم تكن هـناك صعـوبات أمـنية مخـتلفـة 
ـتـظـاهرين. ـتـئـلة بـا فـالـساحـة كـانت 
كـــان رجــال األمـن مــوجـــودين ولـــكن لم
يـقـدروا عـلى منـعـنـا فـنـحن كـنـا من ب
ـتظـاهـرين. ولـكن أحـيانـا كـانت هـناك ا

قنابل غاز مثال).
وتضيف سارة:(أحببنا أن نظهر الناس
وهم يــغـــنـــون. واجــهـــنــا مـــشــكـــلــة أن
الغالبـية لم يكونـوا يعرفون اإلنـكليزية.
شــرحـنـا لــهم أنـنـا نــريـد إنـتــاج أغـنـيـة
للثورة أحـبوا الفـكرة لكنـهم ال يعرفون
اللغة اإلنـكليزية فـحاولنا تـمرينهم على
ـوضــوع صـعــبـا لــكـنــنـا اجلــمل. كــان ا
اســـتــــمـــتـــعــــنـــا به).وتــــقـــول (إن عـــدد
مشـاهـدات األغنـية عـلى مـوقع يوتـيوب
لم يـكن عالـيـا ليس فـقط لـكون األغـنـية
بـالـلغـة اإلنـكـلـيزيـة بل بـسـبب انـقـطاع
خـدمـة اإلنــتـرنت) لـكن طـالبـا عـراقـيـ
يــدرسـون فـي جـامــعــات خـارج الــعـراق
كتبوا لها ليخبروها عن عرض أغنيتها
في جتـمـعـاتـهم مـسـتـفـيـدين من كـونـهـا
مـغـنـاة باإلنـكـلـيـزيـة.ومنـذ بـدايـة حـركة
االحــتـجــاج الـواســعـة غــنى عـراقــيـون
ـغـنيـة أصيل وعراقـيـات لبـلـدهم مثل ا
هــمـــيم (هــذا عــراقـي) ورحــمــة ريــاض
(نازل أخذ حقي) وإسراء األصيل (جنه

ياوطنه وسالما على العراق).
تـقـول سـارة إن (شيـئـا انـكـسـر داخـلـها

من عــمــرك...أنــا شــايـفـه حـالـي فـيك
كــتــيــر).وغــنت عــجــرم مـع فــريــقــهـا
أغـنيـتـهـا اجلـديدة (قـلـبي يـا قـلبي).
ــشــتــرك الــلــبــنــانـي مــحــمـد وأدى ا
ابــراهـيم مـن فـريق عــاصي احلالني
ــطــربــة وردة اجلــزائــريــة أغــنـــيــة ا
(الوداع) مـا اسـتدعى تـقـييـمـا عالـيا
مـن احلـالني الــــــذي وصــــــفـه بــــــانه
(ظـــــاهــــــرة).وقـــــال احلالنـي (إن من
يــسـتــمع ويـشــاهـد إبــراهـيم الــطـفل
سـوف يـعـتـقـد أنه يـسـتـمع إلى رجل
ـتسـابقة يغـني منذ 40 عامـا). أما ا
ـصـريـة يــاسـمـ أسـامـة من فـريق ا
مـحــمـد حـمـاقي فــشـدت في الـعـرض
الـنـهائـي بأغـنـيـة (أنـا في انـتـظارك)
ألم كـــلـــثـــوم. وقــالـت عــجـــرم (إن كل
االطــفـال الــذين مــروا في الــبــرنـامج
شــكــلـــوا أحــلى صــوت لــكن قــانــون
البرنامج يفرض علينا اختيار واحد
فــقط) وأضــافت أن (هــؤالء االطــفــال
أعـطـونـا االمل بـاحلـيـاة في أن بـكـرا
سـتـقـبل الـواعد). أحـلى ..هم جـيل ا
وبجانـب اللقب يـفوز إسالم بـجائزة
الـــبــرنــامج وهـي تــســجــيـل أغــنــيــة

خاصة مع تصوير فيديو كليب.
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محمد اسالم
حلطة اعالن
فوزه بجائزة
(ذا فويس

كدز)

بـعـد مـرور شـهـرين عـلى الـثورة) الـتي
تـعتـبرهـا قد (تـسـيّست).ومـثـلمـا تتـذكر
ـــشـــاركــتـــهــا في جـــيـــدا األيــام األولى 
االحـتـجـاجــات تـتـذكـر أيـضـا آخـر يـوم
شاركت فـيه كـمتـظاهـرة - وكان ذلك في
ـاضــيـة (اخـر مـرة لـيــلـة رأس الـســنـة ا
ـــظــاهـــرة كــانت لـــيــلــة رأس حـــضــرت 
الـسـنة انـسـحـبت الـسـاعة  11بـاللـيل.
نــزلت يــومــهــا بـدون تــرتــيب الــتــقـيت
ـجـمـوعــة أصـدقـاء. كـنت مـتـوقـعـة أن
أشــاهــد كــمـا هــائال مـن الـعــائالت لــكن
شاهـدت شيـئا آخر. الـغالـبيـة السـاحقة
في تـلك الـليـلـة كـانوا من الـشـبـاب. هذا
ـوضـوع حــز في نـفـسي.. فــانـسـحـبت ا

قبل الساعة 12).
وتوضّح أن سـبب امتـناع الـعائالت عن
الـتظـاهـر كان (تـسـيـيس احلراك عـنـدما
نـزلت جمـاعـة الـصدر إلى الـسـاحات).و
بــعــد أربــعــة أشـهــر عــلى نــشــرهــا تـلك
األغــنــيــة عـادت ســارة إلى حــيــاتــهـا

الـــروتــيــنـــيــة لـــكن مع هــدف
جديد: 

(ســـأنـــتج أغـــنـــيـــة أو
ألـبـومـا خاصـا بي
عــام 2020 ولــو
حتــــــمــــــلـت كل
نــــــــفـــــــقـــــــاته

بنفسي).


