
الجمعة 4 مارس 2011 25فنون
بعد إصابتها بكسور ورضوض إثر سقوطها على درج »اإلذاعة«

أمل عبداهلل لـ »األنباء«: الحمد هلل على كل شيء
مفرح الشمري

تعرضت اإلعالمية املخضرمة أمل عبداهلل صباح 
أمس األول لكسر في يدها وكدمات ورضوض في 
أنحاء متفرقة من جسمها عندما سقطت على درج 
»اإلذاعة« بعدما انتهت من تسجيل أحد برامجها وقد 
ساعدها على النهوض عدد من زمالئها وأجروا لها 

اإلسعافات األولية ليدها ووجهها.
»األنباء« هاتفت اإلعالمية املخضرمة أمل عبداهلل 
لالطمئنان على وضعها الصحي فقالت: احلمد هلل 
على كل ش����يء وأنا حاليا في وضع صحي ال يسر 
خصوصا انني بعد سقوطي توجهت الى مستشفى 
الرازي فاتضح ان يدي مكس����ورة ومت جتبيس����ها 
باالضافة الى اصابتي في جبهتي وما أقول إال احلمد 

هلل رب العاملني على كل شيء.
وأشارت الى انها رفضت املكوث في املستشفى 
وع����ادت الى منزلها لتكون ب����ني أحفادها الذين ال 
يستطيعون فراقها. وشكرت اإلعالمية أمل عبداهلل 
كل من اتصل بها لالطمئنان على صحتها متمنية 

اإلعالمية املخضرمة أمل عبداهلللهم الصحة والعافية.

نيكول سابا تسوي مستحقاتها 
مع الضرائب في مصر

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
من املتوقع ان تعمد الفنانة نيكول سابا 
الى تس���وية أوضاعها وتسديد مستحقاتها 
املالي���ة لدى مصلح���ة الضرائب في مصر، 
ذلك بعد ان عمد عدد من الفنانني املصريني 
الى تسوية أوضاعهم مع املصلحة من خالل 
التصالح القانوني معها، وتسديد جميع املبالغ 
املقدرة عليهم كضرائب على أرباحهم، مع أي 
تعويضات قانونية تطلبها املصلحة، ومن 
هؤالء الذين عمدوا الى تسديد املستحقات كل 
من الفنان تامر حس���ني الذي كانت وصلت 
قيمة الضرائب املتوجبة عليه الى 463 ألف 
جنيه، والفنانة شيرين عبدالوهاب التي تقدر 
ضرائبها بحوالي 398 ألف جنيه، والفنانة غادة 
عادل املطلوب منها 37 ألف جنيه، والفنان 
صالح السعدني 29 ألف جنيه، وامللحن وليد 
سعد والفنان محمد لطفي مببلغ 15 ألف جنيه 
لكل منهما. وكان قطاع التهرب الضريبي قد 
أصدر للهيئة توجيهات بالتصالح مع الفنانني 
الذين متت إحالته���م للنيابة بتهمة التهرب 
الضريب���ي، وقامت اإلدارات التابعة للقطاع 
باالتصال بالفنانني تلفونيا، ومت استدعاؤهم 
وتذليل كل العقب���ات أمامهم للتصالح بعد 
تسديد األموال املس���تحقة عليهم، كما يتم 

نيكول سابا

ترغب في الثراء بكل الوسائل

سجن بدرية أحمد في السعودية بسبب »الخادمة« 
الفنان����ة اإلماراتية  تعرضت 
بدرية أحمد حلالة إرهاق نفسي 
بسبب األحداث املثيرة التي مرت 
أثن����اء تصويرها لدورها  عليها 
في مسلسل »اخلادمة« وكشفت 
أنه����ا جلأت إلى راحة مؤقتة قبل 
استكمال تصوير مشاهد لها في 

السجن نتيجة االجهاد.
الذي  وتدور أحداث املسلسل 
يجري تصويره في سياق درامي 
اجتماعي بوليسي، حسب موقع 
»ام بي سي«، حول رغبة البشر في 
الثراء بكل الوسائل، حتى لو كانت 
غير مشروعة، كما يطرح العمل 
عن طريق خطوط درامية متعددة، 
قضايا الكس����ب غير املش����روع، 
الوالدي����ن، واحلب، في  وعقوق 
حني يس����عى إلى نبذ العنصرية 
والتعالي بني الناس بقصة خادمة 
ترتبط األحداث بها من الناحيتني 

اإلنسانية والعاطفية.
وأوضح الكاتب والسيناريست 
عالء حمزة، أن أحداث املسلسل 
ت����دور حول خمس عائالت متثل 
محاور املسلسل الرئيسية »الشر 
واخلير واحلب«، إلى جانب سرد 

أرب����ع قصص عاطفي����ة بقوالب 
مختلفة، مرجعا أسباب متيز العمل 
إلى غياب البطولة الفردية التي 
تؤدي إلى سيطرة بطل املسلسل 
على نسبة اكبر من عدد املشاهد، 
مش����يرا إلى أن البطل الواحد لم 
تتجاوز مشاهده أكثر من 300 من 

مجموع 1300 مشهد.
واشار حمزة إلى أنه ركز في 
العمل على تقدمي الش����خصيات 
السعودية بكل تقلباتها، مع إيضاح 
اجلانب اإلنساني لشخصيات الشر، 
واجلوانب السلبية في شخصيات 
اخلير، محاوال اخلروج عن تنميط 

الشخصيات.
يذكر ان مسلس����ل »اخلادمة« 
بطول����ة نخب����ة م����ن الفنان����ني 
اخلليجيني، مثل راشد الشمراني، 
الهويريني،  محمد مفرح، وعلي 
وعلي إبراهي����م، وخالد احلربي، 
وس����ناء يونس، من السعودية 
ال����ى اإلماراتية بدرية  باإلضافة 
أحمد، والعراقية مرمي حسني، وهو 
من تأليف الكاتب عالء حمزة، ومن 
إخراج خالد الطخيم، وإنتاج شركة 

بدرية أحمد»الصدف«.

»FM يبث برعاية »األنباء« و»زين« على »كويت

»ألو فبراير« يستقطب المستمعين 
لجوائزه القيمة

مفرح الشمري
 يواص���ل برنامج المس���ابقات »أل���و فبراير« اس���تقطاب 
المستمعين للمشاركة فيه بعد أن زاد قيمة الجوائز المقدمة من 
الشركات الراعية: »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة السياحي«، 
»معهد كراون بالزا الصحي«، »الجوثن جاليري«، »عيادة بلسم 
لألس���نان«، »الفايز للعود والعط���ور«، »ليموزين الخرينج«، 
»كادو ف���رح« باإلضافة الى جوائز الجه���ة المنفذة للبرنامج 

»ميديا فون بلس«.

فقرات مميزة

أشاد عدد من المستمعين بفقرات »ألو فبراير« والتي وصفوها 
بالمميزة ألنه���ا تعتمد على االبتس���امة والضحكة بعيدا عن 

الرسميات المتبعة في مثل هذه البرامج.

حاليا حتديد ضرائ���ب كل من الفنان أحمد 
حلمي ونيكول سابا، وامللحن عمار الشريعي 

والفنان أحمد ماهر وأصالة نصري.

عدد محافظات الكويت:
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