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القاهرة / وكاالت
اعتـذر الفنـان نــور الشـريف من عــدم املشـاركـة يف بطـولـة
العـرض املـســرحي اجلـديــد "من يخـاف فــرجيـنيـا وولف"

بسبب انشغاله بأعمال تليفزيونية أخرى .
ومـن املقــرر أن تعــرض "مـن يخــاف فـــرجيـنيــا وولف" أول
ايــام عيــد الفـطــر املبــارك علــى خــشبــة مـســرح االزبـكيــة،
وستـبدأ بـروفاتهـا االسبـوع القادم، واملـسرحـية مـن إخراج

الفنان سناء شافع.
املـســرحيــة بـطــولــة رغــدة، وبهــاء ثــروت، وداليــا ابــراهـيم،
وتـدور أحــداثهـا حــول القهـر االجـتمــاعي داخل اجملـتمع

االمريكي.
مــن نـــــاحــيـــــة أخـــــرى يعـــــرض لـ نـــــور حـــــالــيـــــاً املــــسلــــسل
التليفـزيوني اجلـديد "حـضرة املتـهم أبي" بطـولة مـعالي
زايـد، وزينـة، وتــوفيق عبـد احلميـد، وأشـرف عبـد الغفـور،

وماجدة اخلطيب، وشيرين.

عمودي 

أفقي

1- اميرة فرنسية مخلوعة.
2- شاعر شعبي عراقي.

3- تخرج من البركان  –اداة شرط.

  1- بـئــــر قــــرب مـكــــة )م(  –سـيــــاسـي
املاني.

2- مـتــشــــابهـــان  –دكـتـــاتـــور رومـــانـي
معدوم.

3- سالح قــــــدمي- زوجــــــة نـــــــابلــيــــــون
بونابرت )م(.

4- رجائي )م(  –لـلنداء  –من اجداد
العرب )م(.

5- أكثر سمنة  –عملية القسمة.
6- ثلثا نعم  –سقي )م(  –انهض.

7- تنصيب  –تكلمن عاليا.
8- حب- مسرح لبناني معروف.

9- غنب  –متشابهان  –نعلم.
10- اعطني صوتا- يرد )م(.

11- حرف نداء- تقلـيد لالبطال- ذو
سمرة )م(.

12- تستصغروه  –أرض محتلة.

4- نصف فازت  –كاتب مصري.
5- هجم- أخفى )م(- ثلثا سوف.

6- جمع باية  –صعداه.
7- صاحب رواية حماري واملؤمتر.

8- شذ من القاعدة- نصف سفير.
9- والية برازيلية.

10- ســــــــــأهـجـــم )مـــبـعـــثــــــــــرة(  –مـــن
جميالت العرب  –سام.

11- نصف شكـوك- يتـخذ يف املـواقف
 –ركيزة )م(.

12- ثـلثـا فــول- مقـدم بـرنــامج وزنك
ذهب.

نور الرشيف يعتذر لـ"
فرجينيا وولف"  إعداد / حازم الباوي

وقـــد اسـتجـــاب اخـيـــراً، سـبـيــسـي، لـــرغـبـــة
النقـاد ووافق علـى الـتمـثيل يف مـســرحيـة
امـريـكيـة كـالسيـكيــة تعــرض علـى مـسـرح

االولدفيك البريطاني العريق.
ومــن خـالل االشهـــــر الــثالثــــــة القـــــادمـــــة،
سـيـــؤدي دور ممـثل فـــاشل يف مــســـرحـيـــة،
"قـمـــر للـــذيـن ال ميـلكـــون"، يف إشـــارة الـــى
مـســرحيـة يــوجني اونـيل املعـروفـة، "رحلـة

طويلة الى الليل".
وانتــاج هــذه يـعيــد سـبيــسي الــى الـتعــاون
مجــــدداً مع اخملـــرج هــــوارد ديفـيـــز، الـــذي
عــمـل معـه للــمـــــرة األولـــــى عـــــام 1998، يف

ترجمة/املدى

ويـتـــذكـــر قــــائالً: "كل شـيء حـــدث بــســـرعـــة، لقـــد
انـدمجت بـذلك النـجاح.. وعنـدما تـتدفق كـلمات
املـديح والثناء علـى شخص ما، يجـد نفسه فجأة
قــــد أصــبح أقــــوى مـن ذي قــبل، وأقــــوى ممــــا كــــان
عليه طـوال حيـاته، وذلك ال يعـني ان يكــون فظـاً
جتــاه اآلخــريـن أو وقحــاً، املــرء يـنـتـــابه احــســاس
زائف بـــأهمـيتـه، ويبـــدأ حيـنئــذ بــدخــول مــرحلــة
حـرجـة عنـدمـا يبـدأ بـالـشعـور بـأنه قـد غيـر وجه

التاريخ.
انهــا مــصيــدة، جنح دي كــابــريــو، يف
االفالت مــنهــــا، فهــــو يقــــود سـيــــارة
متـواضعة، وميـسك بايـدي اطفال
يتامى يف موزمبيق ويبدي رأيه يف
ارتـفــــــــاع درجــــــــة حــــــــرارة الــكــــــــرة

األرضية.
دي كـابريـو، لم يتجـاوز الـ31 من
عمـره، ومع ذلك اشـترى جـزيرة
اشـبه بفــردوس ارضـي بــالقــرب
مـن ســــاحل بــيلـيــــز، اجلــــزيــــرة
يــــوتــــوبـيــــا، يـــســــودهــــا أسلــــوب
احلــيـــــاة الــبحـــــريـــــة، وتــــشــكل

ـ ـ ـ ـ

اعداد / سوسن البياتي
يحـرص كـثيـرون من ممـارسي الـريـاضـة علـى
االسـتـمـــرار مبـــزاولــتهـــا يف رمــضـــان ، ولـكـن
ينـصـح األطبــاء بـضــرورة ممــارســة الــريــاضــة
كريـاضة املـشي أو غيـرها يف أمـاكن ذات تهـوية
جيــدة ، وبعيــدة عن الـشـوارع الــرئيـسيـة الـتي
يكـون فيها التلوث النـاجت عن عوادم السيارات
الذي يـساهـم يف زيادة إرهـاق اجلسم وخـاصة
عنـد الذيـن يعانـون أمراض اجلهـاز التنـفسي

واحلوامل .

ـ ـ ـ ـ

مـثلـت من اخــراجـه فيـلم، "عـصــابـــات نيــويــورك"،
سكـور سيـزي مثل، بـروفسـور لالفالم، انه يـتحدث
بـاسـتمـرار عـن األفالم، وهكـذا نــذهب يــوميـاً الـى
بيـــوتنــا وقـــد حمـلنــا مـعنــا حقـــائب  مـن افالم الـ

DVD، ملشاهدتها.
ــــــى عالقــــــة جــيــــــدة بـ ــــــو عل وكــمــــــا ان دي كــــــابــــــري
)سكورسـيزي( جنـده ميتـدح مخرجـاً آخر سـاعده
يف الـوصـول الـى مكـانته هـذه، وهـو مـايـكل كيتـون

 –جونز.
"انه رجل مهم يف حـياتـي، كان اخملـرج األول الذي
ــــــرة عـــن ــــــاء كـــثـــي عـــمـلـــت مـعـه، كـــنـــت اجـهـل اشـــي
الــسيـنمـا، املـرء يــأتي الـى عـمل التـمثـيل ويقـول،
"انه عمل سهل ..انني موهوب.. أو استطيع تأدية
الـدور" ولـكن االمــر يف احلقـيقـة اصـعب، واخملـرج
كـيتــون  –جــونــز، وجهـني الــى العـمل ومــاذا عـليّ

فعله، وهكذا تغيرت حياتي".
ويقول ايضاً:

" اشعـر ان هناك الكثـير مما علي تـأكيده يف عالم
التـمثيل، اود ان استمـر يف التمثيل العـوام، ورمبا
ســـأنـتقـل بعـــدئـــذ الـــى االخــــراج، مع ان االخـــراج

متعب جداً.
عن/ االندبندت

ـ ـ

ـ ـ

خلـفيـــة جيــدة لعــرض ازيــاء الــسبــاحــة العــائــدة
لصديقاته.

ودي كـــابـــريـــو، اصـبح حـــريــصـــاً جـــداً يف اخـتـيـــار
افالمه، عمره السينمائي 16 سنة، وقد مثل حتى
اآلن العــدد نفــسه مـن األفالم ومــازال يـبحـث عن
مكـــان يف هـــولـيـــوود، مــشـكالً مع اخملــــرج الكـبـيـــر
مـــارتــن سكـــور سـيـــزي ثـنـــائـيـــاً قـــدم حـتـــى اآلن:
عــصــــابــــات نـيــــويـــــورك، املالّح واخـيــــراً ، الـــــراحل
والفيلم االخير بلغت ميزانيته 200 مليون دوالر،
وشارك بالتمثيل فيه اضافة الى دي كابريو، عدد
من املمثلني الكبـار ويف مقدمتهم، جـاك نيلسون،
مــات دميــون، مــارك وولـبيــرع، ومـــارتن شـني وألك
بـالـدويـن واري وينـستــون، وقصـة الفـيلم تـدور يف
عـــالـم اجلـــرميـــة املـمـتـــد مـن هــــونك كــــونك الـــى

نيويورك.
جاك نيكلـسون امتـدح اداء دي كابريـو يف الفيلم،
وكـذلك فعل سكـور سيـزي بـينمـا علق دي كـابـريـو

قائالً:
"بـــدأ اهـتـمـــامـي بـــالعـمل مـع سكـــورسـيـــزي خالل
تصـويــر فيلـم، "حيــاة صبـي"، بطـولـة روزبـرت دي
نيرو، واالهتمام بـ دي نيرو يعني ايضاً اهتماماً بـ
سكـورسيــزي ايضـأً كـنت آنـذاك يف الـرابعـة عـشـرة
من عمـري، وكـان حـظي جيــداً فيمـا بعـد، عنـدمـا

دي كــــــــــابريــــــــو- النــــــجــــــــــم الــــذهبــــــي
يعيش ليوناردو دي

كابريو احللم
الهوليوودي، فدور

الرسام، جاك داوسون، يف
"تايتنك" جلب له شهرة

اسطورية، كما حقق
الفيلم 1.8 بليون دوالر،

ومنح دي كابريو حياة
رضية مترفة.

مــــــاريس رياضتـــــك يف رمضــــان  كيفــــــــــــــن سبـــــــــــــيســـــــي ومــــــرسح األولدفيــــــــك
ترجمة/ نادية فارس

ظل كيفن سبيسي، النجم السينمائي املعروف،
يتلقى لوم النقاد لعدم اضطالعه ببطوالت

مسرحيات جيدة وايضاً لقبوله تأدية ادوار أقل من
إمكاناته الفنية.

والسـيدة بومز، انـتجت من قبل عدداً من
املسـرحيـات ومنهـا، من يخـاف فيـرجينـيا
وولف، "وطيـران فوق عـش الوقـواق" وهي
تسـاهم يف االنـتاج مع مـسرح االولـدفيك
وهـــي متلــك حق عـــــــرضهــــــا يف املـــملـكــــــة
املــتحــــدة، وكــــانـت قــــد طلـبـت مـن هــــوارد
ديفيـز اخـراجهــا، وعنـدمـا عــرض ديفيـر
على سبيـسي القيام بـدور البطولـة فيها،
كـان شـرطه علـى املـوافقـة، تقـدميهـا علـى

مسرح االولدفيك.
وتـعلق الـسـيــدة بــومــز قــائلــة: "بـطـبـيعــة
احلــال كـنـت أفــضل تقــدميهــا علــى احــد
املــســـارح الـتـي امـتلـكهــــا، ولكـن سـبـيــسـي
يـــــســتـحق ذلـك. واضــــــافــــــة الــــــى كـــيفــن
سبيسي، هناك ايف بيست بدور البطولة
النـســـائيــة. وهــذه املـســـرحيـــة سيـسـتمــر
عـرضهــا حتــى ليلــة عيـد املـيالد، وهنـاك
اشــــاعـــــة تقـــــول انهــــا سـتـنــتقـل بعــــدئــــذ

لتعرض على مسارح برودواي.
عن/ االبندت

مبسـرحيته، "ريتـشارد الثـاني" من إخراج
تــــريفـــور نـــون، وقـيـــام سـبـيــسـي بـــاخـــراج
مسـرحيـة علـى خـشبـة االولـدفيك، واجه
بعـض الصعـوبــات إذ ان املسـرحيــات التي
اختـارها سـابقاً كـانت ضعيفـة حسب رأي
الــنقــــاد، حـيـث ابــــدوا رأيهـم بــضــــرورة ان
يخـتـــار أعـمـــاله بـكل دقـــة، مـضـيفـــاً الـــى
رصـيــــده كـمـمــثل كـبـيــــر، ومقــــدراً ايــضــــاً

أهمية املسرح الذي يقف عليه.
وتقـــول نــيكـــا بـــومـــز، املــشـــاركـــة يف انـتـــاج
املـســـرحيــة، دفــاعـــاً عن سـبيــسي، املــرء ال

ميكنه تقدير الشيء اال بعد رؤيته له.
لقـد وجـدته ممثالً جـاداً، يـؤدي دوره بكل
حرص، وقـد أضاف الـى املسرح شـيئاً، انه
احتـرمه جـداً، وهـو يقـود الـعمل بكل دقـة
واهـتـمــــام، مـــســــرح االولــــدفـيـك كــــان يف
حـاجـة الـى بـريق، وانـا لم اجــد شيئـاً من
خالل الـسنـوات العـشــر التـي مضـت غيـر

البريق الذي أحدثه سبيسي.

مسـرحيـة الونيل ايـضاً، وقـوة اسم، كيفن
سبيـسي كنجـم، جعل االقبـال علـى شراء
تـذاكر املـسرحيـة كبيـراً الى درجـة فاق كل
التوقعـات، حيث بيعـت التذاكـر بإجـمعها
قـبل بدء العـرض وكان مـن ابرز مـن شهد
العــرض املسـرحـي، بيل كلـينتـون، صـديق
سـبيـسـي. والتــذاكــر ال تقــرر مــدى جــودة
املــســرحـيــة بـل رد فعل الـنقــاد هــو الــذي
سيـحسم ان كـان كيـفن سبيـسي، سيـشهد
موسـماً ثـالثـاً على املـسرح الـشهيـرـ الذي

كان يقف عليه لورنس اوليفيه .
وعلـــى الـــرغـم مـن املقـــاالت الـتـي اشـــادت

القاهرة / احمليط
يستعـد الفنـان الكومـيدي محـمد هنـيدي للقـيام ببـطولـة الفيلم الـسينـمائي
اجلــديــد "عـنتـــر بن شــداد "  للـمخــرج وائل إحـســان ، ويعــد هــذا الـفيـلم ثـــاني
تعـاون يجمع بـني هنيـدي واخملـرج وذلك بعـد فـيلم "وش إجـرام" الـذى يعـرض

حاليا بدور العرض.
هــــذا وحقق حـتـي اآلن فـيلـم هـنـيـــدي اجلـــديـــد "وش إجـــرام" 8 ماليـني جـيـنه
مصـري، ويـشـاركـه يف بطـولـة الفـيلم بـشـري، ولـبلبــة ، ومنـى املـراغـي، وسعيـد
طـرابـيك، وسلـيمــان عيـد ، وتـدور أحـداثه يف إطـار كــوميـدي حـول طه الـشـاب
العـاطل احلـاصل علـى معهـد متــوسط الـذي يـتم اخـتطـافه علـى يــد عصـابـة
مــسلحـة تـطلـب من أهـله الفقـراء فـديـة كـبيــرة ، وعنـدمـا ال يـهم أســرته أمـره

يحاول أفراد العصابة التخلص منه .  

حممد هنيدي )عنرت بن شداد( 

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

لسانك السليط يسبب لك املشاكل العاطفية، فحاول أن
تكون اكثر وداً مع احلبيب.  

تنسى كل الذي مضى و تبدأ من جديد و بثقة ألنك ستكون
برفقة صديق مخلص وهو احلظ، باشر و بال تردد يف العمل
ألن أياً كان مشروعك، سيكون ناجحاً مع االنتباه يف تعاملك

مع اآلخرين ألنه سيكون لهم تأثير على قراراتك.  

يخضع ذكاؤك هذه الفترة المتحان عسير فاظهر
براعتك بدبلوماسية بعيدة عن التشنج وال تنس انه عند

االمتحان يكرم املرء او يهان.  

مهنياً، ال تدع خالفات بسيطة حتول دون امتام املشروع
الذي اعددت له طويالً. عاطفياً، حاول االجتماع باحلبيب

واالستمتاع باالوقات احللوة التي تزيل كل الهموم.  
برج الج

حالتك النفسية إيجابية، و ستبدي استعداداً للمجازفة
من أجل توسيع نطاق العمل. عاطفيا، تستعيد حياتك

العائلية وتيرتها الطبيعية ويزول كل سوء تفاهم قد يكون
قد ظهر بينكم.  

مهنياً، تعلم ان تفاوض بهدوء، فاالنفعال لن يدعك
تقطف الثمار وانت ال ترض بان يكون نصيبك سلة

فارغة، عاطفياً، يعود احلنان الذي غاب طويالً فتعيش
مع احلبيب مجدداً شغفاً ملتهباً.  

انتبه لوضعك العاطفي ألنه يبدو مربكاً و كعادتك تبدو
ضائعاً و ليس هناك ما يستحق القلق.  

مهنيا، عنادك يفاقم االمور فحاول مناقشة افكارك مع
الزمالء الن الدكتاتورية هدامة ايها املتصلب. عاطفيا،

عالقتك مميزة فال تفقدها بتهورك وقلة اكتراثك او
بنفسك القصير.

االفاق اجلديدة التي حتلم بها قد تلوح قريبا. امورك
تسير بانتظام واعتدال وقلبك يطرق على املوجة املطلوبة.

ابتسم النجاح حليفك.  

مندفع كثيرا، تقوم بطرح مشاريع مهمة تثير اهتمام
احمليطني بك وستشعر باحلاجة إلى ان تكون احملبوب

الوحيد والقادر على ملء كل الفراغ احلاصل. 

الطموح املبالغ فيه قد يعرضك لصدمة قاسية وال تنس
ان القناعة كنز ال يفنى. عائليا، ال تناصب العداء حتى
العدائك. عاطفيا، فترة مميزة لشخصني مميزين.    

هذا الشهر هو أفضل األشهر لك، حيث سيتحسن
مستوى مستقبلك املهني و حيث حياتك العاطفية

ستكون بأفضل حاالتها بينك و بني الشريك.  

لـذلك يجب احلـرص على عـدم تناول كـميات
كبيـرة من القهوة ، وكذلـك احلرص على عدم
اإلجهـــاد خالل الـصـيـــام وخـــاصـــة الـتـمـــاريـن
العنيفـة ، وتناول الكـربوهيـدرات أو النشـويات
وخـاصـة الفـواكـه مثل الـتمـر والـعصـائـر بعـد
مجهـــود والـــريـــاضـــة قـبل اإلفـطـــار ، وكـــذلك
يجب إمـداد اجلـسم بــالبـروتـينــات مثل صـدر
دجـاج، سمك أو حلمة قليلة الدهن أو تونة أو
بيــض ألن البــروتـينــات مـهمــة جــداً خالل أي

متارين أو مجهود بدني.

ـ


