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ــوسـيـقى هي غــذاء الـروح ولـغـة ا
االحــاســيس وهي اخلــيــال االمـثل
لـلـحــيـاة.هـذا مــا حتـدث به رئـيس
ــلــتــقـى االذاعي والــتــلــفــزيــوني ا
ه صــــالح الـــصــــحن خالل تــــقـــد
ـلــتــقى عــصــر الــثالثـاء جــلــســة ا
ـاضي عـلى قـاعـة اجلواهـري في ا
احتـاد ادباء العـراق مضيـفا(اليوم
االحـتفاء مخـصص حلالـة ابداعية
مــتـــمــيــزة عـــازف عــراقي قــديــر 
مـتـمـرس صـاحب مـعـرفـة وخـبـرة
ـوســيـقــيـة ومـوزع يــقـود الــفـرق ا
ـوسـيـقـار مـحـمد مـوسـيـقي  انه ا
أمــ عــزت الــذي نـــطــرح ســيــرته
ـديـر الــذاتـيــة بـكل اعــجـاب: هــو ا
الـفـني وقـائـد الفـرقـة الـسـمـفـونـية
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة حـاصل عـلى
ـاجـســتـيـر في الــتـألـيف شــهـادة ا
ـوســيــقي من جــامــعـة رومــانــيـا ا
لديه شهادة تخصص في 1985
قيادة االوركسـترا وطالب دكتوراه
في اجلامـعة االمـريـكيـة للـدراسات
ـفـتـوحـة.نـال الـعـديـد الـشـهادات ا
ـهرجانات الـعربية التـقديرية في ا
والدوليـة منـها:مـهرجـان النيل في
الــــــقـــــاهـــــرة و جــــــرش في االردن
ــانــيـا ومــهــرجــان بــتــهــوفن فـي ا
والــــفــــجــــر الــــدولي في طــــهــــران
ـوسـيقى الـعـربـية في ومـهرجـان ا
الــقــاهــرة عــام2017 .له مــؤلــفــات
مـوســيـقـيــة لـلــمـســرح واالوبـريت
ومـــوســـيـــقـى تـــصـــويـــريـــة الفالم
عــراقــيــة مــنــهــا الــفــيــلم الــروائي
ـــــســـــرات واالوجــــــاع) وكـــــذلك (ا
مــســـلـــسل وادي الـــسالم.وعـــزفت
الــفــرقــة الــســمــفــونــيــة مــؤلــفــاته
وسيـقية.قـاد الفرقة ومـقطوعـاته ا
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السـمـفـونـيـة الـعـراقـيـة عام 1989
بـــعـــد رحـــيـل االجـــانب كـــمـــا قـــاد
االوركــسـتــرا الـسـمــفـونــيـة الذاعـة
وتــــلـــــفــــزيـــــون رومــــانـــــيــــا عــــام
وحفل الفرقة السمفونية في1985
مؤسـسة سلـطان العويس في دبي
وحـفل الــفـرقـة الـسـمــفـونـيـة حتت
نـــصب احلـــريـــة في بـــغـــداد  وله

نشاطات فنية عديدة اخرى).
بـعـدهــا حتـدث الـضــيف قـائال(انـا
فـنــان مـوهــوب ولــست مــحـتــرفـا)
مـضيفـا (في بدايـة انطالقة الـفرقة
الــسـمـفـونــيـة كـانت هــنـاك اسـمـاء
مــهــمــة لـهــا الــفـضـل مـنــهم مــنـذر
جـــمــيل حـــافظ وجــمــيـل بــشــيــر 
أسـســوا الـفــرقــة في اربـعــيـنــيـات
ــاضي كـونـوا مــجـمـوعـة الـقـرن ا
(كـــروب) من الــطـــلــبــة لـــتــأســيس
اوركـســتــرا بــغــداد وهي االسـاس
لـلـفــرقـة الـســمـفـونـيــة واسـتـمـروا
واصـبـحت لـديـهم خـبـرة من خالل
ــا الــدراســة ولــوال هــوالء الــرواد 
تأسـست الفرقـة السمفـونية كانت
فــتــرة مــهــمــة تـــأســست خاللــهــا
ـوســيــقــيـة الـكــثــيــر من الــفــرق ا
فـشـكرا لـهـوالء الرواد انـا تـعـلمت
منـهم.بعـدهـا تمت دعـوتي من قبل
ــوسـيـقــار مـنــيـر بـشــيـر لــقـيـادة ا
الفرقة بعد ان حصلت هجرة لـ 60
عــازفــا اجـــنــبــيــا بـــســبب ظــروف
الــبـــلــد.كــان الـــعــازف االجــنــبي ال
يــعـطـي اجملـال لــلـعــازف الــعـراقي
خـصـوصـا عـلـى اآلالت الـهـوائـيـة.
تـســلـمت الـفـرقـة عـام 1990بـقـيـنـا
ثالثــة اشــهــر قـــبل تــقــد احلــفل
رحلة الصعبة االول وعبرنا هذه ا
كـون اي كبوة في عـمل الفـرقة تقع
ـالمـة عــلى قـائــد الـفــرقـة  لــهـذا ا
كـــنت اضـــطـــر الى تـــقــد بـــعض
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طـالب عدد كبـير من محـبي الفنان  نـاصيف
زيـتون جنـمهم بـدخول عـالم التـمثيـل كونهم
يـجــدون فــيه (كــاريـزمــا) تــلــيق بــالـكــامــيـرا
والـشاشـة في مـا هو يـتـأنى بالـفـكرة لـكنه ال
وعن ذلـك قال في تصريح يـستبـعدها نـهائياً
ـوقع الـكـتـروني(في احلـيـاة كلّ شيء وارد.
لـكن أنـا أحبّ أن أقـدّم نـفـسي كـمـغـنّي أوّالً
ألنّــنـي مــتـــأكّـــد من هـــويّــتـي عــلـى أن أثــبّت
ـرحـلـة. أمّا وأرسّخ هـذه الـصـورة في هذه ا
بـالنسبة لـلمسلـسالت أو األفالم أو التمثيل
عـامّـةً هذا يـشـرّفني بـالـطـبع لكن حـالـيّاً كلّ
تـركــيــزي مـوجّـه نـحــو الــغـنــاء. وبــالـنــســبـة
لإلعالنـات ففـيهـا ناحـية تـختـلف عن ناحـية
الـتمثيل وهي بـاب من أبواب اإلنتشـار تفيد
كال الــطـرفــ  الــعـالمـات الــتي تــعـتــبـرني
ــكـــنــهــا شــخــصـــاً مــؤثّـــراً في اجملــتـــمع 
اإلســتــفــادة مـن الــثــقــة الــتـي أضــعــهــا في
قـاعـدتي اجلـمــاهـيـريّـة بـاسـتـخـدامي إحـدى
مـاركـاتـهــا. كـمـا أنّـهـا تـفـيــدني كـفـنّـان عـلى
ـهـنّي ألنّـني أختـار الـفـرص التي الـصـعيـد ا

تتالءم مع خياراتي وذوقي وتوجّهي).
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حـاله حـال غـيــره من مـبـدعـ
كُـثر لم يُسـلط عليـهم الضوء ,
ـن ال بـل راحــت االضــــــــــــــواء 
ـتـلــكـون جــزءا بـســيـطـا من
مــــوهـــبـــته ورخــــامـــة صـــوته
عـلي رشـيد مـيـز واحـسـاسه ا
من احتــدث عــنه  فـهــو فــنـان
من مــحــافــظــة بــابل مــوالــيــد
خريج معـهد الدراسات 1983
ــــوســـيــــقـــيــــة ســـنـــة 2005 ا
وعازف عـلى آلة العـود ينتمي
الى عــائــلــة فـنــيــة  كــان احـد
ـوسمه جنـوم (عـراق ستـار) 
األول في قـــنــاة الـــســـومـــريــة

وايـــضــا كــان مــقـــدم بــرنــامج
لنـفس الـقنـاة ولديه مـجمـوعة
من األغـانـي ايـضــاً يــقـيم اآلن
فـي امريـكـا منـــــــذ عام 2012
مــــتـــزوج ولــــديـه رهف وتــــيم
ـتـنافـس وانـضــــــــــــم الى ا

في بــــرنـــامج (ذا فـــويــــــــس)
وسم على قـناة (ام بي سي) ا
ـــرحــلــة الــرابـع واجــــــــتــاز ا

األولى.
.ونـــتــــمــــنـى أن يالقي الــــدعم
شـــــأنه شــــأن الـــــكــــثـــــيــــر من
ـتـسابـق من الـدول األخرى ا
فـهو صـوت يـسـتحق  الـتـبني

واألهتمام.

والـفـن هو عـمـلـيـة خـلق احـسـاسه
ــوهــبه مــهــمــة من لــكن ا وابــداع 

خالل اخليال).
ـسـتـوى الـعـازف { هل انت مـتفـائل 

? العراقي
-نــعـم والــفـــرقــة الـــســمـــفــونـــيــة
بـصــيص امل لــكل شيء سـوداوي
في العراق واالوركسترا رقم كبير
ولـدينا عـازف من الشـباب لوالهم

االدوات الستمرار عمل الفرقة).
{ ســأله الـــصــحن:هـل لــديــنـــا شــبــاب

يستطيعون قيادة الفرقة?
-هــنــاك شــبــاب مـؤهــلــ لــقــيـادة
لكن القيادة تـتطلب شجاعة الفرقـة
ودرايـــة في كل آلــة كـــون الــنــوطــة
تــخــتــلف من آلــة الى اخــرى كــمـا
يجب ان تكون لديه رؤية اخراجية
وحـــريـــة الــــعـــازف لــــكي يــــعـــطي
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نـشرت الفنانة سميرة سـعيدمقطع فيديو لها
عـبـر أحد حـسـابـاتـهـا الرسـمـيـة عـلى مواقع
الــتــواصل االجــتـمــاعي وذلـك من كــوالـيس
الـتـدريـبـات الــتي جتـريـهـا اسـتـعـداداً حلـفل
قـفـطــان نـورتي الـذي تـطّل فــيه.وظـهـرت فـيه
تـرقص وتـغـني مع مـجـمـوعـة من الـراقـص
ــا أثــار ضــجــة كــبــيــرة بــ احملــتــرفــ 
مـتــابـعــيـهـا الــذين عـبّــروا عن دهـشــتـهم من
قـدرتـهــا الـكـبــيـرة عـلى احملــافـظـة عـلى روح
الـشباب والـرقص والغنـاء.على صعـيد آخر
تـواصل سعيد حتضيراتـها أللبومها اجلديد
الـذي لم حتـدد مـوعـداً لـطـرحه حـيث تـعـمل
عـلى األغـنيـات مع عـدد كـبيـر من الـشـعراء

. لحن وا
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ــفـكـر الـعـراقي شــارك في احلـلـقـة الـنــقـاشـيـة الـتي  الـبـاحث وا
ـوسـومـة تـنـظـيــمـهـا في عـمـان بـرعـايـة األمـيـر احلـسن بن طالل وا
ـشرق الـعـربي) وقدم (مسـتـقـبل القـضـية الـفـلـسطـيـنيـة في إطـار ا
مداخلة بعـنوان (القدس والقوة الـناعمة : الدبلومـاسية والثقافة في

نقض الرواية اإلسرائيلية).
‰Uł—œ ÊU½bŽ

الــكــابــ الـعــراقي حل ضــيــفـا
عــلى قــنــاة (الــشــرقــيـة) ضــمن
بــــرنــــامج (اطــــراف احلــــديث )
الــذي يـــعـــده ويــقـــدمه مـــجـــيــد
الــســـامــرائي ويــخـــرجه حــيــدر

االنصاري.
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غترب في باريس اخلبـير وعالم احلضارات العراقي ا
حـاضــر عن الـشــخـصــيـة الــعـراقــيـة في زاويــة حـسن

اضي. العلوي يوم االربعاء ا
 w “ vM

قبل ـصرية تـشارك في السـباق الرمضـاني ا مـثلة ا ا
كضـيفـة شرف في مسـلسل الـفنان عـادل إمام (عوالم

خفية) وهو من إخراج وإنتاج جنله محمد إمام.
 bLŠ√ sÐ WAzUŽ

ــمـثـلــة الـتــونـسـيــة تـبـدأ تـصـويــر مـشــاهـدهـا األولى في ا
مسـلسل (نسـر الصعيـد) األسبوع اجلاري وهـومن بطولة
محـمد رمضان درة التـونسية سلوى خـطاب دينا عايدة
ـعـطي وإخراج رياض مـحـمـد عز وتـألـيف مـحـمد عـبـد ا

ياسر سامي.
…eF « XLJŠ

كتبـة الوطنيـة مساء اليوم الكـاتبة االردنية تـضيفهـا دائرة ا
االحد ضـمن أمسيـات نشاط (كـتاب األسبـوع) للحديث عن
كتابها (مواكب الروح) ويدير احلوار الشاعر محمد طكو.
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ـوت ـغـتـربـة غـيـبـهـا ا الـفــنـانـة الـتـشـكـيـلـيـة الـعـراقـيـة ا
ــاضي في مــقـر اقــامــتـهــا بـنــيــويـورك في االسـبــوع ا
امــريــكـا.وكــانـت الـراحــلــة قــد تــلــقت دروس الــفن من

الرائدين جواد سليم وفائق حسن.
w UHJ « Ê«b¹“

اخلـبيـر وعالم اآلثـارفي جامعـة اليـرموك االردنـية الـقى االربعاء
اضي وبدعوة مـن اجلمعيـة األردنية للـبحث العلـمي محاضرة ا

كتشفات األثرية). بعنوان (القدس ب القصة التوارتية وا
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والـــدتــهــا. في غـــضــون ذلك اصــدر
ـمـثل جورج كـلـوني وزوجته  أمل ا
كلـونيبـيانـاً ورد فيه (أنهـما  تـبرعا
ـــــــبـــــــلغ  500ألـف دوالر بـــــــاسم
طـفـلـيـهـمـا إيال وألـكـسـنـدر لـصـالح
ــقـرر مــســيــرة من أجـل حــيــاتــنــا ا
تـنــظـيـمـهـا في واشــنـطن). احلـمـلـة
تــــهــــدف إلـى فــــرض قــــيــــود عــــلى
األسلحة عقب مقتل  17شخصا في
ـــدرســة ثـــانـــويــة في إطالق نـــار 
مـديــنـة بــاركالنــد بـواليــة فـلــوريـدا
ـوقـع االلـكـتـروني مــؤخـرا.واشـار ا
الــــذي نــــشــــر اخلــــبــــر ان (جـــورج
ـسـيـرة وزوجـته سـيــشـاركـان فـي ا
إلى جــانب بــعض الــطــلــبـة في 24
آذار اجلاري.ويريـد كلوني وزوجته
الـــوقـــوف إلى جـــانب هـــذا اجلـــيل
ـدهش من الـشـبـاب من كل أنـحـاء ا
الـبالد مـؤكـدين ان حـيـاة أطـفـالـنـا

تعتمد عليه.
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ــمــثــلــة الــتــركــيــة تــوبـا تــقــضي ا
بـويـوكــسـتـون الــشـهـيـرة بــالـعـالم
ــيس عـطـلــتـهـا في الـعــربي بـاسم 
الـعـاصـمـة االيـطـالـيـة رومـا بـرفـقـة
حـــبــيــبــهــا رجل األعــمــال الــتــركي
ـــوقع أومــوت أفـــيـــرجـــان. وفـــقــا 
(جـيسي) الـتـركي.واخـتار الـثـنائي
حتـديداً روما لكـي يبعدان كـلياً عن
ـــــــشـــــــاهـــــــيـــــــر كـــــــامـــــــيــــــــرات ا
(الـباباراتـزي).وتستـمر عطـلة توبا
دة يوم وكانت وحبيـبها هنـاك 
الــنـجــمــة الـتــركــيـة الــشــهـيــرة قـد
اسـتــأجـرت شـقـة مع حــبـيـبـهـا في
مــــنـــطــــقـــة أجـي بـــادام الــــراقـــيـــة
باسـطـنـبول إيـجـارها  3000دوالر
شـهريا.ومنـذ ان انفصـلت توبا عن
ــمـــثـل الــتـــركـي أونــور زوجـــهـــا ا
صـــايالك الــشـــهـــيــر بـــاسم رأفت
تـعــيش إبـنـتـاهــا الـتـوأم في مـنـزل

تسـيـر األمور بـشـكل جـيد وتـنـفـرج مسـألـة كنت
تتذمر منها .
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إن كــثــرة انـشــغــالك تــضــفي عــلـيـك بـرودة في 
العواطف و تدفعك للغرور .
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ــهـنــيـة فــتــشـعــر بـثــقـة أكــبـر تــزدهــر شـؤونك ا
بالنفس .يوم السعد االربعاء.
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تكـون سيء الـطبـاع مع احلـبيب وتـتـذمر فـاحذر
من أن يؤدي ألزمة في عالقتك معه.
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تـنـتــهي من مـرحـلــة عـاطـفـيـة مــؤثـرة في حـيـاتك
خالل النصف الثاني من 2018.

¡«“u'«

يــجـب أن تــكـون مــنــتــبــهــا لــصــحــتـك ألن تــوتـر
مشاعرك يؤثر سلبا عليك.
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تــضع نــفـسك في مــواقف صــعـبــة ثم تـضع كل
اللوم على احلبيب .
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يجـب أن تأخـذ فـتـرة راحـة واسـتـجـمـام لـيـكون 
لديك الوقت إلعادة حساباتك.
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تــكــون في مــنــتــصف الــعــام اجلـاري أمــام خط
فاصل في عالقتك مع الشريك.
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حــاول تـفــهـم مـشــاعــر الــطــرف اآلخــر بـشــكل 
واضح ودون أي تدخل أو تأثير خارجي.
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سـتقبـل عالقة عاطـفية   بـعد,حتـاول وضع حد 
أن نفذ صبرك .
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انـسـجـام عاطـفـي وفكـري مع الـشـريك يـؤسس 
لبناء أسرة ناجحة.رقم احلظ 2.
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كـلـمـات ربـاعـيـة احلـروف
جتتمع بنـهاية اخر حرف
مـشـتـرك بــيـنـهـا واالرقـام
الــــدالــــة ادنـــــاه تــــشــــكل
طـلوبة) مجـموع الـكلمـة ا
مدينة اوربية): =6+8+2
طراز سيارات اوربية
طراز سيارات اوربية

رئيس يوغسالفي راحل
العب برازيلي سابق

شهر ميالدي
عاصمة اوربية
دولة امريكية

حلف عسكري اوربي
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ــونـتـاج ــؤثـرات و الــتـحــريك وا ا
).الفيلم الـذي يستغرق ست دقائق
ونــصف شــارك يــعــرب في كــتــابـة
السيناريو و التصوير و الغرافيك
ـعـونة ـونـتـاج واالخـراج فـيه  وا
عدد من االصدقاء ..وهو من تمثيل
:ومــيض مـــحــمــد . لــيث حــمــيــد .
احـمـد عـبـاس . احـمـد ضـيـاء . طه
يـعـرب . مـحـمـد فـاروق . مصـطـفى
يــــعــــرب . ايـــــوب صالح الــــدين.و
يـطـمح مــخـرج الـفـيـلم الى (انـتـاج
افالم قــصـيــرة عـلى امل ان تــكـون
اقــوى من هــذا الــعــمل كــمــا يــأمل
احلـصـول عـلـى دعم لـتـغـيـيـر حـال
الـسـيـنـمـا الـعـراقـيه الـتي وصـفـها

بأنها اصبحت مندثرة ).
الى ذلـك تـسـتـعـد دائــرة الـسـيـنـمـا
ـســرح القـامــة فـعـالــيـات فــنـيـة وا
متـنوعة تـسستهـدف ذائقة الـعائلة
الـعراقـية بـدأ من العـاشر من شـهر
قـبل ضـمن مـوسمـهـا الـفني اذار ا
اجلـديـد لــهـذا الـعــام عـلى خــشـبـة
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 (حــرب الـنــجــوم في الـعــراق) هـو
عــنـوان الـفـيـلم الــعـراقي الـقـصـيـر
الــذي  عــرضه مــؤخــرا في مــول
ــنــصــور .وقــال مــخــرج الــفــيــلم ا
الـشـاب مصـطـفى يعـرب الـذي ثمن
اخلـطـوة (بسالح خـيالـي لالبتـعاد
عـن الواقع قـلـيال والضـافة مـسـحة
فكاهية على الفيلم ..قمت بتوظيف
تقنيات اخلداع البصري و تقنيات
الغرافيك في الفيلم) موضحا  (انه
يعمل كـمصمم غـرافيك وهو خريج
كـــــلــــــيـــــة االعـالم قـــــسـم االذاعـــــة
والـتلـفزيـون ويهـوى صنـاعة افالم
قصيرة و كان يود توظيف كل هذه
الـتــقـنــيـات في فــيـلــمه هـذا ) وعن
الـفترة الـتي استـغرقهـا الفـيلم قال
وقع دنيا اخملرج وفقـا لتصريـحه 
الفن عـلى (فيسـبوك) ( انتـهينا من
تـصـوير الـفـيـلم مـنذ شـهـر تـشرين
ــاضـي لــتـــبــدأ عـــمــلـــيــات االول ا

مـديــر مــسـرح الــرافــدين ابــراهـيم
حـنـون ( اســتـكـمـال اعـداد مـنـهـاج
فني ومسرحي لالشـهر القادمة من
هــذا الــعــام مـن اجل حتــريك واقع
الـعـمل في مسـرح الـرافدين جلـعله
ضـــاجــا بـــامــســيـــاته الــغــنـــائــيــة
ـوسيـقيـة ذات النـكهـة العـراقية وا
ـــــوروث الــــغــــنــــائي الســــيــــمــــا ا
ــوســيـقـي اجلـمــيل وبــاصـوات وا
مطـربـ عراقـيـ وعازفـ كـليـلة
الــعــود الــعــراقــيــة الــتي احــيــاهـا
الفنـان وعازف العـود سامي نسيم
ـغـتــرب يـوسف عـبـاس والـفــنـان ا
قـبل أيــام مـضت فــضال عن اجـراء
الـتـمارين الـيومـية لـعدد من الـفرق
ـسـرحـية لـعـرضـهـا خالل الـفـترة ا
ـسـرح الـقــادمـة السـيـمــا في يـوم ا
ي الــذي ســيــقـام في  27من الــعــا
اذار اجلــاري كـــاحــتــفـــال ســنــوي
يــتــشـاطــر فــيه مــسـرحــا الــوطـني
والـرافـدين الـعروض الـتي تـقـررها
ـسرح الخـتـيار دائرة الـسـيـنمـا وا

مــسـرح الـرافــدين .حـيث تــتـضـمن
عروضـا مسرحـية وحفالت غـنائية
وموسـيقية نـصف شهرية يـحييها
عــدد من جنــوم الـــطــرب الــعــراقي
األصــيل وعــدد اخـر من الــعــازفـ

.واكـد الـعــراقـيــ

االصــلح الدخــالـهــا ضــمن مـنــهـاج
الــعــروض الــتي ســتــقــر ). واشـار
الــتـقــريــر الـذي نــشـر فـي صـفــحـة
ـــســرح في دائــرة الـــســيـــنـــمــا وا
ـنـهاج (فـيـسـبوك) الى جـانب من ا
سرحي حيث ستعرض مسرحية ا
(هـامـلت (83و مـسـرحــيـة (بـروفـة
مـسرحـية) اخـراج جمال الـشاطىء
وتـمـثـيـل طـلـبـة الـفــنـون اجلـمـيـلـة
قهى) اخراج حترير .ومسرحية (ا
االسـدي تمـثـيل مـرتـضى الـشـمري
وياس خضـير واخرون.امـا منهاج
ــسـرحـيـة فــيـتـضـمن اخملـتـبـرات ا
اقـــامـــة ورشــــة لالنـــتـــاج واالدارة
ـسرحـية لـلفـترة من 20الى23من ا
قبل .واقامة ورشة عن شهر اذار ا
االداء الـــتــمــثــيــلـي (الــكــروتــكس)
لــــلـــفـــتـــرة من 1الى  3 مـن شـــهــر
ــقـبل فـضال عــلى اقـامـة نــيـسـان ا
ورشـة الـدراماتـوجـيـة لـلـفــــــــــترة
من 10الى  12 من شــهــر نــيــسـان

القادم).
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تـلـقت الــفـنـانــة ســـــــــــــيـرين
عــــــبـــــــد الــــــنــــــور عـــــــدداً من
ـناســـــــــبة عـيد عــايدات  ا
مــــــيالدهــــــا الــــــذي صــــــادف
ـاضي من عدد االربعــــــــاء ا
مـن زمــــــــالئــــــــــــــهـــــــــــــا ومـن
مــــعـــجــــــــــبــــيــــهـــا وعــــدد من
الصـحـفيـ .وعـبد الـنـور ولدت
يوم  21 شبـاط عام  1977 في
بيـروت ومـتـزوجـــة مـنـذ عام

من رجل األعـــــــمــال 2007
الــلــبــنــاني فــريــد رحــمــة
ولـــــديــــــهــــــمـــــا ابــــــنـــــة
تُـــــــــــدعـي تـــالــــيـــا
مـــوالــــچـــيــــد عـــام
وهــــــــــي 2011
حــــــــــــالـــــــــيـــــــــاً
تــــنـــــتـــــــــــظــــر

مولوداً.
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