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خناقة حادة بين عمرو واكد واالستايلست 

في »لحظات حرجة« بسبب المخرج
القاهرة ـ سعيد محمود

نش���بت خناقة حادة بني الفنان عمرو واكد واالستايلس���ت اخلاص به في مسلسل »حلظات 
حرجة«، وذلك بس���بب تأخيره عن حتضير املالبس اخلاصة بواكد الحد املش���اهد وهو ما اثار 
غضبه بشدة. ويرجع سبب انفعال واكد على االستايلست اخلاص النفعال مخرج املسلسل على 
واكد بس���بب تأخيره في هذا اليوم عن مواعيد التصوير ما جعل واكد في حالة انفعال اشتبك 

على اثرها مع االستايلست.
يش���ارك في بطولة اجلزء الثاني من مسلس���ل »حلظات حرجة« الذي يجري تصويره اآلن 
داخل احد االستديوهات عدد كبير من املمثلني، منهم عمرو واكد ومحمد عبداملغني وهشام سليم 

وياسر جالل وطارق لطفي، باالضافة الى راندا البحري وبشرى، واخراج احمد صالح.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
انتهت الفنانة هدى حداد من وضع صوتها على أغنية جديدة 
ستطرحها منفردة بعنوان »خدت القرار« وهي باللهجة المصرية 
من كلمات نبيل خلف، لحن هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل طوني 
سابا، ومن انتاج شركة ارابيكا ميوزيك، وتقوم حداد حاليا بعقد 
جلسات مع عدد من المخرجين للحصول على فكرة مناسبة للقيام 

بتصويرها على طريقة الڤيديو كليب.

غادر النجم أحمد السقا املستش���فى بعد العملية اجلراحية 
التي ق���ام بإجرائها في احلنجرة، وذلك بع���د قضائه عدة أيام 
باملستش���فى. وقد قام عدد كبير من الفنانني بزيارة الس���قا في 
املستشفى منهم أشرف زكي نقيب املمثلني، ومي سليم، وخالد 
صالح وكرمي عبدالعزيز ومحمد هنيدي، ومن املقرر أن يقضي 
السقا فترة نقاهة مبنزله بعدها يستأنف تصوير باقي مشاهده 

في فيلم »ابن القنصل«.

عمرو واكد

هدى حداد أحمد السقا

تامر حسني مع بانديراس وخان وبيكام 
في حملة دعائية لشركة »نظارات«

تامر حسني

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
تعاقد الفنان تامر حسني مؤخرا للمشاركة في احلملة الدعائية 
املقبلة لشركة »بوليس« العاملية مع النجم العاملي انطونيو بانديراس 
والعب الكرة العاملي ديڤيد بيكام والنجم الهندي شاروخ خان، على 
اعتبار ان تامر حس���ني يعد اآلن من جنوم املنطق���ة العربية، هذا 
وأعربت شركة بوليس عن سعادتها مبوافقة تامر على التعاقد معها 
وذلك بعدما قدمت شركة بيبسي تقريرا يفيد بأن تامر حسني أفضل 

وأقوى جنم أثر في رفع مبيعات الشركة.
من جهته أعرب تامر حسني عن سعادته الغامرة باختيار شركة 
بوليس له حتديدا من بني النجوم العرب، ومن جهة اخرى مبشاركة 

جنوم عامليني في احلملة.
ه���ذا ومن املقرر ان يغادر تامر القاه���رة بعد 15 يوما متجها الى 
اجنلترا ليقوم بتصوير ال� »فوتو سيشن« اخلاص باحلملة الدعائية 
وبعدها سيتوجه الى إسبانيا حلضور مؤمتر خاص يجمع النجوم 
األربعة حس���ني وبانديراس وخان وبيكام لدراسة تفاصيل خاصة 
باحلملة الدعائية املقرر عرضها بجميع الدول األوروبية والعربية، 
ومن املقرر ان يبدأ تامر حسني بعدها جولته الفنية في جميع الدول 
العربية حيث سيبدأها مبهرجان موازين باملغرب الذي يضم نخبة 
كبيرة من أملع جنوم الغناء في الوطن العربي وينهيها أواخر شهر 

يوليو املقبل.

»خدت القرار« جديد هدى حداد »ابن القنصل« يغادر المستشفى


