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لــــلـــــمــــمــــثــــلــــة
ــصـــريــة دالل ا
عـــبــد الـــعــزيــز
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الزقازيق في 17 كانون الـثاني عام
1960.وهي زوجــة الـفـنــان  سـمـيـر
غـا ووالـدة الـفـنـانـتـ دنيـا وأمل
. ودالل حــائـزة ي) ســمـيــر غـا (ا
عـلى بكـالـوريوس من كـلـية الـزراعة
من جامعة الزقازيق و بكالوريوس
مـن كــــلـــــيــــة اإلعالم
جامعة القاهرة كما
حـــــــصــــــــلت عــــــــلى
لـــــيــــســــانس اآلداب
قــــــــسـم الـــــــلـــــــغـــــــة
اإلنكـلـيزيـة من كلـية
اآلداب جــــــامـــــــعــــــة
الــــقــــاهـــرة وكــــذلك
دبــلــوم في الــعــلــوم
السـيـاسيـة من كلـية
االقـتـصــاد والـعـلـوم
الــــســــيـــاســــيــــة من

جامعة القاهرة. 
امــا دخـــولــهــا عــالم
الــفن فــكــان عــنــدمـا
اكــتــشــفــهــا اخملــرج

ــتـــمــيــزة في الــعــديـــد من االدوار ا
مـسـيرتـهـا الفـنـية الـطـويلـة اال انـنا
في السطـور التالـية لن نتـوقف عند
ـا نطـلع عـلى تـقـرير هـذه االدوار ا

يتناول سيرتها الذاتية:
ـمــثــلـة دالل  في مــحـافــظـة ولــدت ا

نور الدمرداش وعرض عـليها تأدية
دور في مـــســـلـــسل (بـــنت األيـــام) 
فـكـان أول ظـهور لـهـا عـلى الـشـاشة
عـام 1977. بــعــد تــرشـيـح من نـور
الــدمـرداش عــرض عـلـيــهـا الــفـنـان
ـشاركـة في مـسرحـية سـميـر غا ا
أهالً يا دكتور من إخراج حسن عبد
الــــسالم عــــام 1981 وكــــانت هــــذه
ـسرحـيـة عنـوان تـعارفـهـما الـفني ا
وبعـدها الـشخـصي ما شـكّل محـطة

فارقة في مسيرتها الفنية.
ــــمـــــثل عــــام 1984 تـــــزوجت مـن ا
١ واجنبت ابنتـيها دنيا سمير غـا
ي  وفي الـ عروفة باسم إ وأمل ا
30 من آذار عـــام 2014 أصـــبـــحت
جـدة بـعـد أن وضـعت ابـنـتـهـا دنـيـا
مثل أول احفادها. واكثـر ما فاجأ ا
سمير غا بعد زواجه من دالل كان
انها ال جتـيد الطـبخ فيمـا هو يحبه
كـثـيـرا.ويـشـيـر الـتـقـريـر الـذي اعـده
موقع الـفن ان (عالقة جـميـلة جتمع
بــ دالل وابــنـتــيــهـا وجــو جــمـيل

tK « `²  r¦O¼

wMOF*« ‘ËUN  ÊöFý

معـاون مـدير عـام شركـة الـصنـاعات اجلـلـدية الـسابق
نـعـته االوسـاط العـراقـية الـسـياسـيـة والصـنـاعيـة بـعد
اضي فـي بغـداد واقـيمت الـفـاحتة رحيـله االسـبـوع ا

على روحه في داره بحي الدورة.
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ـدرب الـعراقي  تـعـاقـد مـعه نادي ذات راس االردني ا
وسم ـديـر الـفنـي للـفـريق ابـتـداء من ا لـيـتـولى مـهمـة ا
قـبل. ويصـل جواد الى عـمان هـذا االسبـوع ليـباشر ا
ـوسم -2018 مــهـمــته في اعـداد الــفـريق اســتـعــداداً 
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ـسـلـسل مـلـكـة جـمـال لـبـنـان الـسـابـقـة تـقـوم بـبطـولـة ا
الدرامـي اللبـناني (رصـيف الغـربا) من إنـتاج وإخراج
إيـلي مـعـلـوف و كـتـابة طـوني شـمـعـون ويـشـاركـها في

العمل  عمار شلق ووسام حنا وفادي ابراهيم  .
·«dB « v OŽ sðU

ـهـندسـة الـعراقـيـة اعـلنت اسـتالمـها غالف الكـاتـبة وا
روايتـها اجلديدة (كوخ العم جنم) التي ستصدر قريباً

في بيروت عن الدار العربية للعلوم- ناشرون.
rON  bL×

ـصـري انهـالت الـتـعـلـيقـات عـلى صـفـحته في ـمـثل ا ا
احد مـواقع التواصل االجـتماعي من قـبل متابـعيه بعد
ان اعــلـن االربـــعــاء عـن وفـــاة والــده حـــيـث قــدمـــوا له

التعازي ودعوا له ولعائلته أن يصبرهم الله.
 a¹UA*« bL×

الـنــاقـد االردني نـظــمت له مـديــريـة ثـقـافــة الـزرقـاء في
لك عـبـد الله الـثاني الـثقـافي في الزرقـاء حفل مركـز ا

توقيع كتابه (معجم شعراء األردن) بحضور .
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وقـضت محـكمـة جـنح أكتـوبر والـشيخ
سـتشار مـحمـد حس زايد بـرئاسـة ا
عــامـــر بــبـــراءة الــفـــنــانــة نـــرمــ من
اتـهـامــهـا بـالــنـصب عــلى سـعـودي في

مبلغ 20 مليون جنيه.
وكـان أحد االشـخاص قـد تـقدم بـدعوى
قـضـائــيـة ضـد الــفـقي يــتـهــمـهـا فــيـهـا
برفض رد أموال حصلت عليها منه في
صــورة حـواالت بــنــكــيـة ومــجــوهـرات
وإكسـسوارات ومالبـس تصل قـيمـتها
لـ 8 ماليـ جـنـيـه أكـد انه قـدمـهـا لـها
في إطــار وعــدهـا له بــالــزواج لـكــنــهـا
تـنـكـرت لـهـذا الـوعـد وتـوقـفت عن الـرد
ـجـرد حـصـولـهـا عـلى ـاته  عـلى مـكـا

الي. بلغ ا ا
وأن أحـــــــــــدث اعــمـال نــرمـ الــفـقي
الـفـنـيـة كـان مـسـلـسل (ابـو الـعـروسـة)
الــذي شـــــاركت فـي بــطــولــته مع عــدد
كـبــيـر من الــفـنـانــ مـنـهـم سـيـد رجب
وســــوسن بــــدر ومــــدحت صــــالح ومن
تـــألــيف هــاني كـــمــال واخــراج كــمــال

منصور
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حصلت الفنانة نرم الفقي على حكم
بالبراءة من تهمة النصب على مواطن
خـلـيـجي وعـدم وفـائـهـا بـالـزواج مـنه
وهي التهمة التي واجهتها نرم منذ
سـتمرة عدة أسـابيع رغم مـحاولتـها ا

لنفيها.

تـنـتـظـر الـدعم لـتـحـقـيق طـمـوحـاتك . احلب احلـقـيـقي
أمامك. اليوم األفضل :الثالثاء 
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ا تفقد الـسيطرة على حياتك العاطفية نتيجة خيبة ر
أمل من تردد احلبيب.
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جتـربـتك الـسـابـقـة بـاحلب تـقـودك لالعـتـقـاد ان احلب
غالبا ما يكون وهم وسراب.
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تكـون توجهاتـك بأن تعيش احلب من اجل احلب دون
التفكير باالرتباط.
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ســــتـــعــــيش أمـــتـع الـــلــــحـــظــــات مع احلـــبــــيب خالل
. قبل,يوم السعد االثن الشهرا
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مع نهـايـة الشـهـر سـوف يتـحـقق حلـمك في بـنـاء بيت
وأسرة مع احلبيب . 
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سـوف تــغـرق مـع بـدايــة الـشــهــر في بــحـر من احلب
وتعيش حالوته ومرارته .
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تـدافع بشـدة عن خصـوصياتك واسـتقاللـيتك وتـنغلق
على ذاتك .يوم السعد السبت.
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تتجنب الـتفكير في بناء مسار مستقبلك العاطفي يوم
السعد االربعاء.

bÝô«

جتد أمامك كـثير من الواجـبات األسرية واالجـتماعية
حتتاج للتنفيذ رقم احلظ 9.
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تعـيد الـنظر بـتجـربتك العـاطفـية محـاوال الوصـول بها
إلى بر األمان .
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تـكـون مـقـصـرا في كـثـيـر من الـواجـبـات الـتي حتـتاج
إلى وقت غير متوفر لديك.

 u(«
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ضع اجـوبــة الـتــحـديـدات افــقـيـا
واقرأ في الـعمود الـوسط الكـلمة
ـطـلـوبـة : (شـاعـر عـبـاسي ولـد ا

في حمص):
1- خصوم

دن 2- جتاوز ا

 3- قيل عن
 4- شقيق الوالدة

5- وئام

6- مقاييس

7- رقاب
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أحـمـد سـعــيـد عـبـد الــغـني تـألـيف
ـن ســــالمــــــة واخــــــراج طـــــارق أ

رفعت.
على صـعيـد آخر بـعد تـداول أخبار
تفيد بوفاة الفـنان الكوميدي ناصر
الـقصـبي نـفى الفـنـان تلك األخـبار
وطمأن جمهوره على صحته.وكتب
نـاصـر القـصـبي عبـر حـسـابه على
(تويـتر) تغـريدة جـاء فيهـا: (شكراً

لكم جميعاً .. 
ن سأل عني أنا بخير واحلمدلله و
محـبة النـاس كنـز عظيم شـكراً مرة

أخرى من القلب).
ومن جــانــبه وجه الــفــنــان مــحــمـد
هـنـيـدي رســالـة لـنـاصــر الـقـصـبي
قـائال : (سـالمـتك يـا نـاصـر ويـبـعـد

الشر عنك).

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
كاثرين ـية ? ـمـثلـة الـعا إستـدركت ا
هيـغل تصرفـها الـذي إعتبـره الكـثير
ــتـابــعـ خـطــأً كـبــيـراً عـلــيـهـا من ا
التـراجع عنـه اإلعتـذار.وكانت هـيغل
قـد نـشـرت عـبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصة
عــــــلـى أحــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
اإلجتـمـاعي عدد من صـور الـسيـلفي
ـقـبـرة عـائـلـتـهـا في أثـنـاء زيـارتــهـا 
مـديـنة بـافـالـو األمـريكـيـة في عُـطـلة
ـاضـيـة ورافـقـهـا نـهـايـة األسـبـوع ا
زوجها جوش كـيلي في زيارتها في
حــ بــقـي أطــفــالــهــمــا الــثالثــة في

نزل. ا

وظــهــرت هـــيــغل وهي تــأخــذ صــور
قابر والـتماثيل سيلفي إلى جـانب ا
مـع اتّــخــاذهــا وضــعـــيــاتٍ وكــأنــهــا
تـخـضع جلـلسـة تـصـويـر وإرفـاقـها
الـصــور بـتـعـلــيـقـات فُـكــاهـيـة وغـيـر
مُـالئـــمـــة عـــلى اإلطالق.األمـــر الـــذي
عـرّضـهـا للـكـثـيـر من اإلنـتـقـادات ما
لـــبــثت أن تــراجـــعت عن تـــصــرفــهــا
سح الصـور ونشرت مقطع فقامت 
ا فـيـديـو أعـربت فـيه عن إعـتـذارهـا 
قــامت به مــشــيــرةً إلى (أنــهــا كـانت
حتاول التخفيف من حزنها لكن
خــانــهــا الــتـعــبــيــر وظــهـرت

كان). وكأنها لم حتترم ا
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تــواصل فــرقــة شــكــســبــيــر لــلــفــنـون
ــســرحـــيــة االســتـــعــدادات لــعــرض ا
مـسـرحـيـة (بـحـر اآلآلم) بـالـتـعاون مع
ـــســـرح وهي من تـــألـــيف مــنـــتـــدى ا

واخراج الشاب مهتدى باسم .
(الـــزمـــان) الــتـــقـــتـه ومــعـه كـــان هــذا

احلوار:
سرحية ?  { حدثنا عن خطاب ا

سرحية يعتمد لغة اجلسد - خطاب ا
الـى جــانـب الـــتــمـــثـــيل اليـــصــال اآلم
ضــحــايــا ســبــايــكــر من خالل الــلــغـة
ــوســيــقى ــتــمــثــلــة بــا الــبــصــريـــة ا
والــتـــمــثــيل وصـــرخــات الــضـــحــايــا

ـــطــلــوب لــلـــوصــول الى الـــتــأثـــيــر ا
لـلمـشاهـد وحـادثة سـبايـكر اصـبحت
قضية دولية ونـحن كشباب نعبر عن
هذه االآلم بورشـة مسرحيـة مصغرة 
كل شـخـصــيـة لـديـهــا فـكـرة اوحـدث 
اضـافـة الى مـا قـاله الـنـاجـ من تـلك

ة. ؤ احلادثة ا
ائي ? { ماذا عن التمثيل اال

ــائي او لـغـة اجلـسـد - الـتـمـثـيل اال
هـو فن الـتـمثـيل الـصـامت وتسـتـخدم
هذه التـسمية للـداللة على شكل االداء
الـذي يـسـتـنـد الى الـتعـبـيـر اجلـسدي
وتـعابـيـر الـوجه بعـيـدا عن الكالم في
بـعض االحــيـان وارسـال اشـارات الى

الــــفــــوتـــوغــــرافي والــــنــــاشـــر
ـــقــــيم في االردن الــــعـــراقـي ا
تـضـيـفه قـنــاة (الـشـرقـيـة) في
بــــرنـــامج (اطــــراف احلـــديث)
الـذي يـعــده ويـقـدمه االعالمي

مجيد السامرائي.
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يــظــلل هــذه الــعــائــلــة الــتي
مثل تشكل دالل مع زوجها ا
احملـــــبــــوب ســــمـــــيــــر غــــا
ـفعم دعـائـمهـا وهـذا اجلـو ا
بــاحملــبـة بــ افـراد الــعـائــلـة
يــظـهــر بـوضــوح الى الــعـلن .
وابنة دالل عبد الـعزيز دنيا 
تــخــرجـت من جــامــعـــة مــصــر
لـلعـلـوم والفـنـون وبدايـتـها في
التـمثـيل كانت في الـعام 1995
حـ كانت ال تـزال في الـعـاشرة
من عمرها من خالل فيلم: امرأة
وامــــــــرأة  ولـــــــهـــــــا عـــــــدد من

االغنيات.
 تــــــــــــزوجـت عــــــــــــام 2013 من
االعالمي رامي رضـوان ولـديـهـا

ابنة اسمها  كايال.
ي فـهي من امــا شـقــيـقــتـهــا إ
مـوالــيـد الـقــاهـرة الـعـام 1987

دخلت عالم الفن عام 2005.
ــمـثل تــزوجت عـام 2016 من ا

حسن الرداد).
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طـربة اللـبنـانية احـيت حفلـت في الـعاصمـة االردنية ا
عمان بتنظيم من مؤسسة عبداحلميد شومان.

الوجـه ليـشكل عـددا هائال من الـصور
حتـمل كل مـنـها امـكـانيـة الـتعـبـير عن
انــفـعــال مــعـ . والــتـجــربــة في هـذه
ة جـدا كونـها تـنبع من ـسرحـية مـؤ ا
الـواقع الـذي نـعـيـشه ومشـاكـلـنـا التي
ـسـرحـيـة في تــزداد يـوم بـعـد يـوم وا
الــوقـت نـفــسه ادانــة الى كـل احلـروب
والــــظــــلم واخلــــراب الــــذي يــــصــــيب
االنسانية. وحتدث الفنان علي حس
ـــــســـــرحـــــيــــــة ودوره فـــــيـــــهـــــا عـن ا
قــــائال(الــــنـص الــــذي كــــتب في هــــذه
ـثـل مـنــظـومـة اعـالمـيـة ــسـرحــيـة  ا
تــعـمـل عــلى انــتـاج مــتــعــددة االفــاق 
ــسـرحـيـة ـعــنى بـواسـطــة خـطـاب ا ا

ومن خالل الـلغـة الـفنـية والـبصـرية 
ـــســرحــيـــة ال تــســتـــنــد عــلى كــذلك ا
ـنـطــوق بل اصـبـحت االن اخلــطـاب ا
الـــــعـالمـــــة واالشـــــارة والــــــرمـــــز من
ـــرتـــكـــزات االســـاســـيـــة لـــلـــعـــرض ا
ـسـرحـيـة هو ـسـرحي. ودوري في ا ا
ـسرحية ـوسيقى ا ابتكـار لوحات وا

همات الفنية فيها). وكافة ا
{ مـــســرحــيـــة (بــحـــر االآلم) تــألــيف

تمثيل: واخراج مهتدى باسم 
امــيـر رانــيـا احــمـد  اســامـة صــبـحي
عـامـر العـراقي زيـنب مـحـمد  حـيـدر
حــــــســـــ كــــــر واخـــــرون.اضـــــاءة

. وسينوغرافيا علي حس

b¹bł WOŠd…∫ اسرة (بحر االالم) في كواليس التدريب على العمل
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فـاجـأت الــفـنـانــة الـلـبــنـانـيــة لـيـلى إســكـنـدر
مـتـابـعــيـهـا عـبـر حــسـابـهـا عــلى إنـسـتـغـرام
بإعـالنها حـملهـا إذ نشرت إسـكندر صورة
حديـثة لهـا تظـهر فيـها ببـطن مُنـتفخـة بشكل
كـــبــيــر تــدل عـــلى ان إســكــنـــدر بــاألشــهــر
األخيرة من حملها.وأرضت إسكندر فضول
متـابعيها حيث لم تـترك لهم مجال لطرح أي
ســـؤال عن جـــنس اجلـــنـــ أو اإلسم الــذي
تنـوي هي وزوجهـا الفنـان السعـودي يعقوب
الفـرحان إطالقه عليه فـكتبت إسكنـدر مُعلقة
عـلى الصـورة (يـوسف بن يـعـقوب الـفـرحان
الـغامـدي). حـاسمـة بـذلك أي جـدل ومُجـيـبة
علـى أهم األسـئـلـة الـتي يـطـرحـهـا اجلـمـهور

خالل حمل أي فنانة.
ــطـربـة الــسـوريـة من جــهـة اخــرى طـرحت ا
أصالـة نصري أغنـيتها اجلـديدة التي حتمل
عنـوان (كلـمة عـادية ) عـبر قـناتـها الـرسمـية
عـلى يوتـيـوب واألغـنـية تـألـيف وأحلـان يوم
وتــوزيع أحــمــد إبـراهــيم ووتــريــات ســعــيـد
كــمــال ودرامــز أحــمــد إبــراهــيم وجــيــتــار
مـصطـفى أصالن و تـسـجيل األغـنـية في
مـصـر بـاسـتـوديــوهـات صـوت احلب. وتـعـد
هــذه األغــنـــيــة ضــمـن ألــبــوم أصـــالــة الــتي
تـواصل الـعمل عـلـيه خالل الـفـتـرة احلـالـية
وحـملت األغـنيـة طابع احلـزن وجاءت طـريقة
غنـائـهـا ميـكس بـ الـلـهجـتـ اخلـلـيجي
ـــــصـــــري وذلـك من أجـل إرضــــاء وا
جــمـــيع صــفـــوف جــمــهـــورهــا في
الـــــوطن الـــــعـــــربي وطـــــرحت
أصـالة األغنيـة عبر موقع
أنـــــغـــــامي. ونـــــشـــــرت
أصـالـة فــيـديـو كــلـمـة
عـاديــة عـبــر مـوقع
إنـــــســــــتـــــغـــــرام
وعــــلــــقت عــــلــــيه
كاتبة: (استمعوا
اآلن ألغـــنــــيــــتى
اجلـديــدة كـلـمـة
عــاديـة كــامــلـة
عــــبـــر قــــنـــاتى
الـرسـميـة على

يوتيوب).
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ـصريـة غـادة عـبد ـمثـلـة ا كـشـفت ا
الرازقـعن (انهـا تتـحضّر لـلمـشاركة
في فيلم سينمائي يغلب عليه طابع

األكشن). 
واكّـــدت عـــلى (انـــهـــا لـن تـــخــوض
الـســبــاق الـرمــضــاني لــعـام 2019
رغــبـــة من هــا فـي احلــصـــول عــلى

هدنة). 
وتابـعت غادة اثنـاء حلـولها ضـيفة
في برنامج تلفـازي (انها فشلت في
جـــمـــيع زيـــجـــاتـــهـــا بـــســبـب عــدم

اختياراتها الصائبة).
وشــاركت عــبــد الــرازق مــؤخـرا في
مــسـلـسل ضــد مـجـهـول الى جـانب
ـمثـل ابـرزهم  فراس العـديد من ا
ســعــيــد حـنــان مــطـاوع روجــيــنـا عادة عبد الرازق

نرم الفقي


